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Tovarășii Iote Ceausescu

Oe urâțenie io B. S. Cehoslovacă

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, va face, la invita
ția tovarășului Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, o vizită neoficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
Cehoslovacă, în primele zile ale 
lunii martie.
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ȘEDINJA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P.

Fapte de laudă
de pe întreg cuprinsul țării

In ziua de 27 februarh 1973 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Executiv a discutat pro
iectul de lege privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, proiectul de lege 
cu privire la înființarea, organizarea și 
funcționarea Curții Superioare de Con
trol Financiar, proiectul de decret pri
vind înființarea și funcționarea Consi
liului pentru problemele organizării 
economico-sociale, precum și unele 
propuneri de modificare a legilor nr. 9 
și 10 din anul 1968. S-a stabilit ca pro-

iectele de lege, îmbunătățite pe baza 
observațiilor făcute de Comitetul Exe
cutiv, să fie supuse spre dezbatere 
Plenarei Comitetului Central al parti
dului.

Comitetul Executiv a luat apoi în 
discuție informarea cu privire la acti
vitatea de educație fizică și sport, pre
cum și unele măsuri privind dezvoltarea 
în continuare a educației fizice și spor
tului, stabilind ca acestea să fie su
puse Plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a dezbătut și adoptat unele măsuri cu 
privire la îmbunătățirea organizării și 
retribuirii muncii în agricultură și a 
hotărît ca acestea să fie supuse spre 
aprobare Plenarei C.C. al P.C.R.

Pe linia aplicării în viață a hotărî- 
riîor Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, Comitetul Executiv a 
stabilit să se ia în continuare măsuri 
ferme împotriva fenomenelor de biro
cratism, pentru simplificarea și redu
cerea aparatului administrativ al mi
nisterelor și instituțiilor centrale și fo
losirea rațională a specialiștilor și altor 
cadre în activitatea productivă din fa
brici și uzine, în sectoarele hotărîtoare 
ale dezvoltării economice și sociale a 
țării. Comitetul Executiv a hotărît ca 
aceste probleme să fie supuse și Ple
narei Comitetului Central al P.C.R.

In încheiere, Comitetul Executiv a 
rezolvat unele probleme ale activității 
curente.

Consemnăm doar cîteva din realizările transmise într-o singură zi de 
corespondenți. Cit spațiu ne-ar fi trebuit oare pentru a putea nota răspun
sul tuturor colectivelor de oameni ai muncii la 
P.C.R. din noiembrie 1972 ?

hotărîrile Plenarei C.C. al

O 17 milioane kWh e- 
nergie electrică0 produs pesta plan, de la începutul anului, colectivul hidrocentralei de la Porțile de Fier.

© Un nou record al 
oțelurilor gălățeni: 66 de 
șarje în trei schimburi. Cele mai multe șarje au fost realizate de schimbul A, condus de ing. Mihai Pleșan. cu maiștrii Done! Sanaploianu, Ion Bondor, Vale- riu Pietrar, Ion Moldovan și Ion Ciocan, schimb care, lucrînd in timpul nopții, a realizat 24 de șarje în 8 ore. Succesul se înscrie astfel pe coordonatele rezultatelor bune obținute in acest an de larii gălățeni, care, pină în zent, au realizat peste plan o ducție de 15 000 tone de oțel.

© Chimiștii din Bor- 
zești gu declanșat o acțiu
ne de valorificare a rezer-

oțe- pre- pro-

cu înveliș bazic, electrozii pentru sudarea fontei la rece sau electrodul folosit la reoandiționarea danturii roților dințate. Totodată s-au pus în fabricație trei noi mărci de sirmă aliată, două noi fluxuri de sudură automată ș.a.
velor de care dispun in
stalațiile, pentru realiza
rea cu aceleași capacități 
a unor producții sporite. De la începutul anului, colectivul Grupului industrial de petrochimie Borzești a produs, peste prevederile pianului, circa 5 000 tone benzină, 12 tone cauciuc sintetic, 150 tone stiren și alte produse chimice necesare economiei naționale.

0 In municipiul Alba Iulia au început lucrările de construcție la un nou obiectiv industrial : 
turnătoria de piese din 
fontă pentru mașinl-unel- 
te. Această unitate va realiza o gamă variată de produse din fontă.

® Sarcinile maximale 
de plan, pe primele două 
luni ale anului, au fost în
deplinite înainte de ter
men la Uzina de protecții 
anticorozive din Capitală. Harnicul colectiv al urinei și-a propus ca pînă la sfirșitul lunii februarie să obțină, peste prevederile maximale de plan, o producție globală de 1,4 milioane lei, iar depășirile la producția-marfă să însumeze circa 2 milioane lei.

ANCHETA-SONDAJ A

DISCIPLINA TEHNOLOGICA

Reportaj din actualitatea socialistă a țării

în valoare de peste 1 mi- S-au produs peste preve- instalatii complete pentru cerealelor, 8 agregate de

lege a producției moderne

Ședința Biroului Executiv
al Consiliului Național

al Frontului Unității Socialiste
Marți, 27 februarie, sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu, a avut loc ședința Bi
roului Executiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a discutat proiectul de Ho- 
tărîre privind perfecționarea activității consi
liilor Frontului Unității Socialiste și 
rolului lor în viața social-economică

ROADE
ALE ORGANIZĂRII

ȘTIINȚIFICE
A PRODUCȚIEI
Șl A MUNCIIPrahova, Dîmbo- i primii doi ani ai au însemnat reali- 3 000 de studii

în județele vița și Buzău cincinalului i zarea a peste privind organizarea științifică 
a producției șj a muncii. Dintre acestea, mai bine de trei sferturi au fost aplicate în producție, avînd ca eficiență economică un spor de producție evaluat la circa 650 000 000 lei. La Uzina de mecanică fină Sinaia, Uzina de utilaj petro- lier-Tîrgoviște și cea de utilaj- chimic de la Găești, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice-Buzău și cea de confecții de la Rm. Sărat, la fabrica de becuri și cea de ciment din Fieni, uzina „1 Mai“-Ploiești și Grupul industrial de petrochimie de la Brazi au fost elaborate studii de informatică privind pregătirea, lansarea și urmărirea producției și s-au creat grupe de cercetare privind programarea, analiza și prelucrarea automată a unor date economice.
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Omul față in 
fată cu
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0 VENDETA PE SPEZELE 

STATULUI

creșterea 
a țării și

a hotărît să-1 supună' dezbaterii și’" aprobării 
Plenarei Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste. De asemenea, Biroul Executiv 
a discutat cererile de aderare la Frontul Uni
tății Socialiste a unor asociații și organizații 
obștești, a adoptat planul de muncă pe primul 
semestru al anului în curs și a rezolvat unele 
probleme ale activității curente.

Ca în toata orașele și satele țării, la Tîrgu-Secuiesc, ju
dețul Covasna, anii construcției socialiste au operat 
transformări economice și sociale fundamentale. Aici, 
acum cîțiva ani a început să producă o nouă și modernă 
unitate a industriei de prelucrare a metalelor. De curînd 
i s-a adăugat o secție nouă de tratamente termice (în 
imaginea pe care o prezentăm) cu un înalt grad de auto

matizare

Realizarea ritmică, Ia parametrii maximali, a planului 
pe acest an, impune întărirea continuă a disciplinei tehno
logice, respectarea cu strictețe a proceselor de fabricație, 
a normelor de exploatare, întreținere și reparare a mași
nilor și utilajelor, lată de ce, pornind de la aceste impe
rative, conducerea partidului a atras atenția, în repetate 
rînduri, asupra necesității întronării unei discipline tehnice 
și tehnologice ferme în fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă, stabilirii răspunderilor precise ce revin, în acest

sens, atît muncitorilor care lucrează la mașini și instalații, 
cît și cadrelor de specialiști, conducerilor unităților produc
tive. Cum se acționează pentru exploatarea corespunză
toare, potrivit prescripțiilor tehnice, a mașinilor și instala
țiilor, pentru lichidarea manifestărilor de încălcare a dis
ciplinei tehnologice, astfel ca potențialul productiv al în
treprinderilor să fie utilizat cu maximum de randament ? 
în cele ce urmează, prezentăm concluziile anchetei noastre 
efectuate în cîteva unități economice. tN PAGINA A 111-A

Rubrica noastră

O INCURSIUNE IN CELE OPT
DECENII DE

va propune două tăietorii interesante:

LA MILA 80
UN ITINERAR PE OLT, UNDE 
IARNA ARE O ÎNFĂȚIȘARE 
PUTIN OBIȘNUITĂ

(PAGINA A 1V-A)

O Muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de Iu Uzina 
mecanică din Balș au reali* zat suplime.ntar utilaje și piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole lion lei. deri 5 uscareairigat A.P.R. 50/60, 5 mașini „Protector 300“. Totodată, în întreprindere a început producția pieselor de schimb necesare Fabricii de conserve Caracal și Fabricii de zahăr Corabia.

® Grupul de uzine de 
la Reghin realizează în 
acest an peste 60 de tipo- 
dimensiuni de utilaje și 
mecanisme destinate exploatării și industrializării lemnului.

0 în ultima perioadă, cqICC" 
tivul uzinei „Industria 
SÎFrnir din Cîmpia Turzii 
și-a îmbogățit nomencla
torul de produse cu noi 
sortimente de electrozL s'rme fluxuri de sudură. Printre aceste produse noi se numără electrozii

o „Plastdurom" șl „Ar- cohhw" —lată denurnirea a doua noi tipuri de mase plastice realizate de un colectiv de cercetători de la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria minereurilor neferoase și rare din Baia 
Mare. în urma experimentărilor făcute, piesele confecționate din 
„Arcorom“ și „Rlaștdurom" depășesc cu 10 pină la 15 ori durata de funcționare a reperelor similare executate di.n materiale clasice.
(Continuare in pag. a III-a)

Cum măsurăm efectele
educației fizice în școală?
0 AMPLĂ ANCHETĂ CAKE A CUPRINS 3 LA SUTĂ 
DIN POPULAȚIA ȘCOLARĂ PUNE IN EVIDENȚĂ,

• Un fenomen caracteristic țărilor cu nivel de trai ridicat

„accelerația creșterii" • Rezistența, vigoarea nu țin însă

pasul; tinerii fac prea puțină mișcare, aleargă prea puțin

Problemele educației fizice și sportive in școli continuă să preocupe opinia publică, toți factorii răspunzători prin lege de propășirea mișcării sportive de la noi din țară. Centrarea interesului general asupra școlii este lesne de înțeles ; in școală intră copilul de la virsta de șase ani, aici primește cunoștințe și i se formează deprinderi pentru întreaga viață. De aceea, putem afirma fără greș că Ia temelia acestei activități de interes național, care este educația fizică și sportivă, stă școala. De felul în care va recepționa copilul noțiunile și practicile mișcării fizice și sportive vor depinde sănătatea, vigoarea, puterea de muncă a noilor generații, evoluția sportului românesc.Constatările asupra procesului e- ducației fizice in școli au pus în e- vidență necesitatea măsurării efectelor acestui proces printr-un sistem cit se poate de precis. însăși practica predării orelor pe baza unor programe analitice arată nevoia verificării exacte a rezultatelor, ca să știm ce s-a obținut pînă la un moment dat, cum se poate avansa mai repede și mai bine pentru a forma copii și adolescenți sănătoși, frumos dezvoltați fizic și cu gustul sportului în suflet.E vorba, deci, să se pună la punct o normare în procesul educației fizice în școli, o normare științifică și atit de concretă incit să ne permită să cunoaștem influențele șl roadele pină la cazul fiecărui elev în parte. Cu siguranță, normarea despre care vorbim va impulsiona decisiv activitatea de educație fizică școlară și-i va conferi o eficiență incomparabil mai mare decit în prezent.Stabilind criterii, așezind întreagă această activitate pe date ușor controlabile, operațiunea de normare va ordona munca fiecărui profesor și a fiecărui elev, va ordona educarea fizică și sportivă a fiecărei clase și a școlii în ansamblu. Ca să zicem așa, nu va mai fi loc nici pentru chiul da

la ore, nici pentru „motivări" șl „scutiri", va fi exclusă și formalitatea predărilor.Dar, dincolo de foloasele pe planul ordinii și al controlului eficienței programei și a muncii profesorilor, sistemului de normare i se întrevăd de pe acum efecte binefăcătoare pe planul pedagogiei. Normele, așezate în mod științific, vor influența mobilizator asupra elevilor, în ansamblul claselor ; totodată, vor ambiționa pe fiecare școlar să se întreacă atît cu sine însuși cît și cu propriii colegi de clasă.Se înțelege că exploatarea efectelor favorabile ale unui sistem de normare — In principal, măsurarea randamentului și stimularea ambițiilor — va cere contribuția activă a conducerii școlilor și a corpului profesoral, a organizațiilor de pionieri și U.T.C., a părinților înșiși, la crearea unei atmosfere de întrecere.Urmărind logica de mai sus in legătură cu perspectivele și foloasele sistematizării, după criterii științifice, a întregului proces de educație fizică școlară, poate nu e lipsit de interes să ne imaginăm trecerea de la această etapă obligatorie din punct de vedere cetățenesc spre o treaptă de unde începe ceea ce numim performanța sportivă. Asistind la o recentă consfătuire cu antrenorii bucu- reșteni, am . aflat despre intenția Consiliului municipal de educație fizică și sport de a verifica aptitudinile pentru performanță la întregul efectiv de elevi bucureșteni. Aceasta, pornind, de asemenea, de la criterii, de la o „baterie" de teste, aflate in curs de elaborare. E posibil ca, în- tr-adevăr, unele rezultate să se culeagă incă in acest an. Dar să ne închipuim cît de rezultativă va fi a- ceastă activitate de recrutare pentru
Ion DVMITRIU
Valeriu M1RONESCU

(Continuare in pag. a VII-a)



PAGINA 2 SCINTE1A — miercuri 28 februarie 1973
BfflaamAtunci cînd am scris despre specula cu locuințe, ne-au preocupat continuu două întrebări :1) Cum apar posibilitățile de folosire abuzivă, inechitabilă, uneori de-a dreptul jecmănitoare, a spațiului locativ ?2) Cum se strecoară și supraviețuiesc aceste posibilități in paralel cu activitatea altfel minuțioasă a organelor însărcinate prin lege să realizeze buna gospodărire și corecta folosire a fondului locativ ?Sint in fond întrebări cheie care au revenit și în numeroasele scrisori ale cetățenilor. Pentru ca să le aflăm răspunsul am ales un caz. Unul singur, care prin concludența lui ne oferă răspunsurile urmărite și evidențiază fisurile care mai permit să se producă asemenea abateri de la principiile eticii și echității socialiste, de la lege....Sergiu Cernașov este titularul unui apartament de două camere, proprietate de stat, Bulevardul gheru nr. 9. ordinul lui repartiție a trecută și o nică. . locuit aici, șeaua nr. 21, flotant, meniul a întregime închiriat, ceput prin O.N.T., apoi... la înțelegere, vrut să stăm de cu Sergiu darimpo- găsim.

la inNe-am dus deci la spațiul locativ al sectorului 1.— Din documentele existente noi reiese că Cernașov deține mod legal această locuință, ne-a declarat Dumitru Cionca, șeful serviciului.— Bine, dar nu locuiește în ea, ci o speculează 1— Tot ce e posibil. Cunoaștem și noi destule cazuri...— Și ce măsuri ați luat 7— Nici o măsură.— Cum așa 7 1— Nu ne dă voie legea.— Poftim 7 1— Dacă nu dovedim că respectivii au domiciliul stabil în altă parte, nu le putem anula repartizarea.— Dar dacă ei nu au țiativă 7 Sau dacă nici schimbarea domiciliului— Noi n-avem nici o— Cine are această putere 1

semnaleze asemenea cazuri, intervine Tudor Nicula, director adjunct al Direcției de spațiu locativ a Capitalei.— Și care au fost rezultatele ?— Trebuie să recunoaștem că, practic, s-a făcut foarte puțin.— De ce ?— O cunoaștere exactă a modului în care este folosit spațiul locativ de către cetățeni depășește posibilitățile serviciilor noastre. Poate o strînsă colaborare cu Î.C.R.A.L. ar suplini a- ceastă lacună.— Adevărul este că împotrivacestor speculanți nu putem acționa operativ pe cale administrativă, apreciază Constantin Diamandi, director comercial al Direcției generale de gospodărie locativă.— Adică ?— Numai justiția poate anula or- ' dinul de repartiție pe considerentul utilizării incorecte a spațiului. Or. pentru aceasta trebuie o acțiune de

a-
această ini- nu declară 1putere...

în Ma- Pe de fost bun-aBunica niciodată ci in Șo- Colentina viză de Aparla- fost in sub- La in-
CU

micaAm

UN CAZ DIN CA
REZULTA:

vorbă Cernașov, nc-a fost sibil să-l Am întrebat vecinii, dar tot fără succes.— Dacă l-am văzut de două ori pe an !Devenea „interesant". în „naivitatea" noastră ne-am pus mari speranțe că S.C. poate fi găsit cel puțin la locul de muncă. După ultimele date, acest loc ar fi trebuit să fie Î.C.R.A.L. Berceni. Convorbirea cu șeful serviciului personal al acestei Întreprinderi ne rezerva însă alte surprize :— Arhitectul Cernașov nu mai lucrează la noi de la data de 6 iunie anul trecut. Ne-a lăsat un bilet că nu mai sezonul— Ce sezonul— Nu

că, în pofida legilor și a 
cu locuințe proliferează... 
densitatea de „justificări" pe 

locativ prost administrat este

căar

vine Ia lucru, că a început pe litoral.legătură are un arhitect cu de mare ?s-a angajat ca proiectant, cica... vinzător la un magazin pe valută.VocațiaS.C. ne-a pus pe jar. Am și la serviciul de personal Mamaia :— La noi n-a lucrat decît Nu mai știm nimic de el.I se pierde urma... Nici nevoie de mai multe amănunte ințelegem seriozitatea cazului, întrebat pe inginerul Ion Birsan, directorul Î.C.R.A.L. „Herăstrău" (n.n.: al cărui sediu se află la o distanță de 150 de metri de locuința atribuită Iul S.C.), ce știe despre acest caz și ne-a răspuns :— Nu-1 cunosc. Știu altele asemănătoare, dar de acesta n-am auzit...— In calitate de reprezentant al proprietarului, cum ați acționat în- celelalte cazuri și cum veți proceda iri cel de față ?— Pe noi nu ne interesează decît dacă plătește chiria. Dacă a plătit-o. din punctul nostru de vedere e un om corect. N-avem ce-i reproșa. Că locuiește sau nu în apartamentul respectiv, asta nu mai este treaba noastră.— Dar a cui 7
— A serviciului de spațiu locativ.

comercială a arhitectului telefonat al I.H.R.trei luni.nu avem ca să L-am

— Păi... Cel care repartizează locuințele. Comitetul executiv al consiliului popular al sectorului.Cum este greu de presupus S.C. sau oricare alt speculantavea inițiativa să-și anunțe poziția corectă „în spațiu", am expus cazul și tovarășului prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 1. Serghie Petculeț, care ne-a declarat :— Trebuia să i se ia această locuință, de vreme ce s-a constatat că respectivul nu locuiește in ea !— Desigur, așa ar fi fost normal. Dar, după cum vedeți, Cernașov nu a fost stingherit de nici o intervenție a autorităților.— De vină sint atît cei de la Î.C.R.A.L., al căror răspuns mă miră, cit și cei de la spațiul locativ, a căror activitate o consider total necorespunzătoare.— Anomaliile acestea nu sînt de ieri, de azi, ci de multă vreme. Cea făcut comitetul executiv în asemenea cazuri ?— Dacă nu ne-a sesizat nimeni 1 De unde să le cunoaștem noi ?Cazul de la care am pornit investigațiile noastre a stirnit indignare și la forurile municipale.— Sint revoltat că pot exista asemenea cazuri și că s-a acreditat ideea că nu se poate face nimic împotriva lor, se pronunță tovarășul Gheorghe Dumitru, vicepreședinte al Corrîitetu-3 lui executiv al Consiliului popular al Capitalei. ,— Cum s-a ajuns la acreditarea a- cestei idei ?— Sint invocate anumite imperfecțiuni ale legii, dar, după părerea mea, nu atît legea, cit neglijența și comoditatea celor de la spațiul locativ este de vină.— Noi am dat îndrumări serviciilor din subordine să identifice și să ne

arată și criteriile ce trebuie avute in vedere.Comitetele executive ale consiliilor populare au deci obligația legală să cunoască in amănunțime situația reală a solicitantului, atît în momentul emiterii ordinului de repartiție, cît și schimbările intervenite ulterior, să sesizeze orice anomalie apărută în modul de utilizare a spațiului și să ia măsurile ce se impun. Scuza lipsei de informare, datorită proastei funcționări a organelor subordonate, nu scutește de răspundere, ci dimpotrivă.Să fie oare adevărat că legea nu dă dreptul comitetului executiv și organelor sale de specialitate să verifice periodic legalitatea deținerii spațiului locativ ? Nu, nu este ade-i vărat. în Legea de organizare și funcționare a consiliilor populare. în articolul 39, litera C, care se referă la atribuțiile comitetului executiv, se menționează că a- ceste organe ,,a- sigură administrarea, întreținerea, exploatarea și repartizarea fondului locativ de stat (subl. ns.). Deci, nu numai e- miterea ordinului de repartiție și încasarea chiriei, ci și controlul legalității deținerii spațiului locativ, al modului cum e el folosit și redistribuirea în funcție de schimbările intervenite.Din răspunsurile primite de la interlocutorii noștri rezultă un fapt deosebit de grav prin semnificația și consecințele lui : nimeni Ia ora actuală nu ține o e- vidență a ceea ce se intimplă cu lo- l după ce ele au diferiților cetă- este fundamentala

eticii socialiste, specula

metrul pătrat de spațiu
prea mare

strîngere a dovezilor, declarații de la asociațiile locatarilor...— Cine ar trebui să întreprindă a- ceastă acțiune ?— Noi, împreună cu spațiile locative și asociațiile de locatari.— Tocmai de aceea considerăm că prin lege ar trebui să se prevadă obligativitatea verificării anuale nu numai a stării tehnice a apartamentelor, ei și a legalității deținerii lor, conchide tovarășul vicepreședinte Gh. Dumitru.Acestea sint răspunsurile primite la întrebările noastre de răspunzători. Să încercăm cifrăm sensul.S-a făcut afirmația de prezentanții Î.C.R.A.L. că decît obligații strict administrative și gospodărești. Interpretînd . prin prisma legislației cazul nostru constatăm : S. Cernașov nu locuiește in acest apartament ; apartamentului i s-a schimbat destinația de locuință pentru sine in aceea de... hotel, cu tarifele corespunzătoare. se înțelege, dar pe care le încasează nu adevăratul proprietar (statul) ci dumnealui, chiriașul.. Iată și „interpretarea" pe care înțelege Î.C.R.A.L. s-o dea acestui text : omul este „la zi" cu china, apartamentul n-are robinete defecte, deci titularul respectă legea.Putem accepta ideea că împotriva speculanțilppșnu s-au luat măsuri'-., din , lipsăvcld.ț,. seșizări ? în primii^;' rîrfd-'pentru faptul că, după cum fost informați, din foarte numeroasele sesizări sosite anual pe adresa consiliului popular, multe se referă la probleme de spațiu locativ, inclusiv la specula cu locuințele statului ; în al doilea stabilește precis că măsură să atribuie fondul statului unei comitetul executiv. Totodată,

la factorii să le des-către reel nu au

rind, legea singurul în locuință din persoane este legea

Elcuințele statului fost țeni.cauză a proliferării speculei de locuințe. în felul acesta, datorită inexistenței unui minim de control al legalității deținerii și corectei folosiri a spațiului locativ, li se creează unora posibilitatea de a avea locuințe excedentare pe care le folosesc ca pe instrumente de cîștiguriFaptul că gale nu sint seamnă că lipsesc cu vă. Normele de drept podărirea și administrarea echitabilă a spațiului locativ. Trebuie însă mai multă inițiativă. Acțiunile de control și reactualizare a evidenței spațiului locativ nu ridică nici măcar probleme deosebite de ordin organizatoric, nu „complică" activitatea instituțiilor menționate. Cunoașterea situației reale, din teren, se poate face fără dificultăți, cu ajutorul diferitelor comitete cetățenești, iar formalitățile de anulare a ordinelor de repartizare — nejustificate de necesități reale — simplifică in ultimă instanță activitatea serviciilor de spațiu locativ, deoarece le pune la dispoziție un fond suplimentar de locuințe pentru rezolvarea cererilor din evidență.După cum arh încercat să eviden- .,.ți.gip,. in toate (secvențele acestei an- ■•J;chete,/ măsurile pentru .care pledăm ..”Sîhțfrdmț>us*e iyu numai de considerente de ordinul economiei spațiului locativ, ci și de înaltele principii etice ale societății noastre socialiste, principii de la care nimeni nu are dreptul să abdice, în nici o formă, sub nici un pretext.

repartizateAceasta

nemuncite, unele reglementări le- prea explicite nu in- aceste reglementări desăvîrșire. Dimpotri- permit gos- administrarea

Rodită ȘERBAN
Emil MARE4ACHE

GRIJĂ PENTRU
GENERA JIILE 
VII f OARE

DEPUTĂȚII VRÎNCENI 
ANALIZEAZĂ Șl STABILESC MĂSURI 

PRIVIND FENOMENELE DEMOGRAFICE

Amploarea și ritmurile care se înregistrează în acești ani în toate domeniile vieții economice și sociale, mai cu seamă pe linia industrializării și urbanizării, exercită o puternică înrîurire asupra fenomenelor demografice. Modificările privind distribuția spațială a populației, structura, mobilitatea naturală se produc rapid. De aceea este necesară cunoașterea direcțiilor în care se desfășoară aceste schimbări și mai cu seamă cunoașterea factorilor ce le influențează pentru a-i putea dirija în mod conștient.Preocupați de aceste probleme, de grija pentru generațiile viitoare, deputății Consiliului popular al județului Vrancea, întruniți intr-o sesiune extraordinară, au analizat temeinic fenomenele demografice din județ, factorii care influențează natalitatea, sporul natural, mutațiile din structura populației. Din discuții a reieșit că măsurile luate în ultima perioadă pentru asigurarea unor condiții de viață și de muncă tot mai bune, pentru îmbunătățirea asistenței sanitare se reflectă în creșterea indicelui de natalitate, scăderea mortalității infantile și generale. Ca rezultat al relației dintre cele două fenomene demografice fundamentale, natalitatea și mortalitatea, sporul natural al populației județului Vran- cea a ajuns in 1972 la 12,5 la mie. în următorii ani se va accelera ritmul de 'creștere a populației, astfel că in anul 2000,. comparativ cu 1972, populația județului se estimează a fi cu 50,1 la sută mai numeroasă. Pornind de la această constatare, deputății au luat in discuție direcțiile în care trebuie să se acționeze, măsurile ce trebuie adoptate pentru a se asigura generațiilor viitoare condiții optime de viață și de muncă în localități armonios dezvoltate. într-u.n prim capitol al hotărîrii adoptate de sesiune 'sint stabilite măsurile ce vor fi luate de consiliile populare, de conducerile unităților economice in vederea sporirii numărului de.creșe și .grăîiinițe, de săli , de -clasă,., internate-'.și' cantine, db’ fere-'' nuri și săli de sport necesare;er<?^-"’ terii, instruirii și dezvoltării copiilor in condiții optime. Numai in următorii 3 ani, in cele 5 orașe din județ se vor construi grădinițe care var totaliza 3 600 locuri, iar în mediul rural se vor construi 29 creșe și 102 grădinițe care vor asigura cuprinderea a cel puțin 70 la sută din numărul total de copii.

De asemenea, în numeroase comune din zona de munte — printre care Dumitrești, Vrînceoaia, Năruja — se vor construi internate și cantine pentru incă 2 800 elevi.Luîndu-s.e în discuție dezvoltarea viitoare a satelor, sesiunea a stabilit o serie de măsuri care să accelereze acțiunea de sistematizare a satelor, infiir.țindu-se unele centre rurale puternice — dotate cu o rețea de servicii și avînd un grad de dezvoltare edilitară care să permită înființarea unor unități de tip industrial, oferind, astfel, locuri de muncă mai diverse, centre legate de orașe printr-o rețea de drumuri corespunzătoare. Pină in anul 1975, cooperația de consum va înființa 490 noi secții de prestări servicii, care vor asigura peste 3 500 locuri de muncă ; industria locală, întreprinderea de legume și fructe vor organiza secții industriale, iar cooperativele agricole vor fi sprijinite în organizarea unor sectoare anexe de prelucrare industrială a unor produse agricole.O deosebită atenție se va acorda în continuare îmbunătățirii activității medico-sanitare. în acest sens s-au stabilit măsuri pentru lărgirea rețelei de unități, mărirea numărului de paturi în secțiile pentru mame și copii, sporirea numărului de cadre medicale medii, organizarea de acțiuni de educație sanitară.în încheierea dezbaterilor sesiunii, tovarășul Simion Dobrovici — prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., președintele comitetului executiv al consiliului popular județean — a subliniat importanța acestor măsuri menite să ducă la îmbunătățirea condițiilor de viață și. muncă în toate localitățile, la sporirea populației județului. în viitor — prin organizarea in mod sistematic de către comisia județeană de demografie a unor studii, investigații și cercetări demografice in orașe, comune și în marile unități industriale — se vor putea elabora decizii corespunzătoare care să a- "șlgure ' " dezvoltarea armonioasă a popiiiâ'ț'îei" în concordanță cu fenomenele social-economice. se vor putea lua cele mai potrivite măsuri pentru întărirea familiei, stimularea natalității, reducerea mortalității, creșterea duratei vieții oamenilor.
Ion N1STOR 
corespondentul „Scîpteii"

Imagine din noul peisaj arhitectonic al orașului Baia Mare Foto : S. Cristian
@ O El @ ®

DIVERS
Reciproca
omeniei
IIntr-una din zilele trecute, 

autoturismul l—BN—943 ră- 
Imăsese in pană pe șoseaua Bis

trița—Beclean. Un pasager tre
buia să ajungă peste cel mult
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ajungă peste cel mult 
minute la Dej, pentru a 

Baia 
afla 

apro-

20 1 ' ' ' ~ . 
prinde acceleratul spre 
Mare. De locul unde se 
mașina imobilizată s-a 
piat tocmai atunci autoturis
mul 1—BN—784, condus de me
dicul 
grăbit 
toarsă 
despre ce este vorba, 
nu a ezitat o clipă, pornind spre 
gara din Dej. La locul fixat 
pentru intilnirea cu soția sa a 
ajuns cu o intirziere de aproa
pe o jumătate de oră. Dar, in 
clipa aceea pasagerul respectiv 
era în tren. In fața gării din 
Dej abia apucaseră să-și strin- 
gă miinile și să-și rostească 
numele. Pasagerul totuși a în
trebat : „Cit vă datorez ?“ „Ni
mic, a răspuns medicul, v-am 
adus cu dragă inimă și aș face 
la fel aricind". După citeva
zile, călătorul scos din impas
ne-a spus : „Am și eu un auto
turism și conduc. Dacă aș 
tilni pe cineva, in aceeași 
tuație, aș proceda la fel".

Ion Mureșan, care era 
să-și intimpine sofia, in- 
dintr-o călătorie. Aflind 

, medicul

in- 
si-

„Ascensorul" 
aude după 
trei ore? a.e., B-dul a rase o- cîteva

în ziua de 26 februarie in blocul A.4, scara B, din Muncii nr. 104, o locatară mas blocată in liftul care prise între etaje. Dupăminute, in jurul orei trei fără un sfert — ne relatează Angela Mateescu din Aleea I.O.R. nr. 6, blocul D., ap. 4 — am anunțat serviciul de deranjamente de la întreprinderea „Ascensorul" să trimită echipa de intervenții la fața locului. Văzind că această echipă nu mai vine, am revenit după trei ore. Ni s-a comunicat că... va fi trimisă echipa de intervenții la fața locului ! In mod normal, am atras atenția dispecerului de serviciu că ni s-a mai dat același răspuns cu trei ore mai înainte și am încercat să aflăm de ce se tărăgănează atîta timp rezolvarea unor cazuri atit de urgente. Replica a .fost total neașteptată : „Noi, tovarășe, acum auzim pentru , prima dată de acest caz". Cum vine asta ? „Ascensorul" aude numai cind el ?
După un 
popas la 
„Fîntînița 
Mândrii"

vrea

duș- 
auto 
el 1“

„Fiți atenți : principalul 
man al conducătorului 
este alcoolul. Feriți-vă de 
Așa ii sfătuia aproape zi de zi 
pe șoferii din subordinea sa 
ing. loan Stanciu, șeful Auto
bazei Făgăraș.

După încheierea cursurilor 
unei noi serii de conducători 
auto, I. S. a fost invitat la săr
bătorirea absolvenților. „Un 
sfat bun — și-a zis el — nu stri
că nici la o asemenea ocazie". 
A urcat deci la volanul auto
turismului și a descins la „Fin- 
tinița Minării", in toiul chefu
lui. Și, o dată ajuns aici, a în
ceput să tragă la măsea. După 
ce „s-a dres' bine, a urcat ia
răși la volan ! Pe drum, la în
toarcere spre Făgăraș, a acci
dentat mortal un pieton. Acum, 
desigur, iși dă seama că sfatu
rile date altora erau valabile 
și pentru el. Dar... e prea tir- 
ziu !

„Ascunsă'
La fabrica

„ProletaruL-Bacău

NOI MODELE DE 
COVOARE PLUȘATEBACĂU (Corespondentul „Scîn- teii“, Gheorghe Baltă). Covoarele plușate realizate la fabrica de postav „Proletarul" din Bacău au devenit cunoscute și apreciate atît în țară, cît și peste hotare. înzestrată cu utilaje de Înaltă tehnicitate, cu ateliere de creație și cu oameni pricepuți în meserie, întreprinderea băcăuană realizează covoare plușate în peste 400 de modele și culori. Zilele acestea au fost introduse în fabricație 10 modele noi de covoare de diferite dimensiuni. Pentru a îmbunătăți calitatea covoarelor, specialiștii fabricii au conceput și realizat O instalație pentru tuns, spălat și uscat, precum și un mare număr de gherghefuri. Ținind seama de cerințele comerțului, conducerea întreprinderii băcăuane a înființat, in județul Bacău și în cele învecinate, incă 18 noi secții de țesut covoare plușate și au extins lucrul ta domiciliu. în felul acesta. in 1973 vor fi realizate de 9 or! mai multe covoare față de anul trecut.

Femeilor și tinerilor li se asigură largi posibilități de afirmare, în condiții de deplină egalitate cu toți cetățenii țării. Temeiul legal al acestei egalități îl constituie prevederile Constituției — care statornicește că cetățenii Republicii Socialiste România sint egali în drepturi in toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie.Pe lingă drepturile fundamentale ale fiecărui cetățean, femeile și tinerii se bucură insă și de măsuri speciale de ocrotire, dintre care unele vizează munca acestora. Noul Cod al muncii, care va intra în vigoare la 1 martie, cuprinde dispoziții speciale care stabilesc obligații pentru conducerile unităților și totodată drepturi pentru cei ocrotiți. Astfel, femeii ii este garantat dreptul de a ocupa orice funcție sau loc de muncă, în raport cu pregătirea și capacitatea sa, beneficiind, la muncă egală cu bărbatul, de retribuție egală.Printre măsurile speciale de ocrotire a muncii femeilor amintim, in primul rind, că este interzisă atit folosirea femeilor gravide și a celor care alăptează la locuri de muncă cu condiții vătămătoare, grele, periculoase ori contraindicate medical, cit și chemarea acestora la muncă peste programul legal de lucru. Codul prevede, totodată, trecerea femeilor care se găsesc în astfel de situații la alte locuri de muncă, fără ca aceasta să ducă la diminuarea salariului.în unitățile industriale, munca femeilor este interzisă in timpul nopții. De la această regulă sint exceptate numai femeile care dețin funcții de conducere sau funcții cu caracter tehnic ce implică o răspundere deosebită și cele care lucrează in serviciile sanitare și de asistență socială. Situațiile de excepție se referă și la cazurile de forță majoră care produc întreruperi in funcționarea instalațiilor sau încetarea lucrului, ori periclitează integritatea materiilor prime,

a materialelor sau produselor, precum și la alte situații deosebite stabilite prin hotărire a Consiliului de Miniștri, cu acordul Uniunii Generale a Sindicatelor. Femeile gravide — in- cepind din luna a șasea — și cele care alăptează nu pot fi repartizate în nici o situație Ia muncă de noapte.
unde se găsește copilul. De regulă, pauzele se acordă pină la împlinirea de către copil a vîrstei de 9 luni ; se prevede insă și posibilitatea prelungirii pauzei de alăptare pină la 12 luni de la naștere în cazul copiilor prematuri, distrofici și al celor care necesită măsuri deosebite de îngri-

O măsură specială de ocrotire a femeii este aceea potrivit căreia contractul de muncă al femeii salariate, in afară de unele cazuri limitativ determinante, nu va putea fi desfăcut din inițiativa unității in situații deosebite în care s-ar afla femeia și anume : în caz de graviditate,

MUNCA FEMEILOR ȘI A TINERILOR
măsuri speciale de ocrotire

CODUL MUNCH ai
De asemenea, femeile au dreptul la un concediu de maternitate plătit, de 112 zile, din care 52 zile înainte de naștere și 60 zile după naștere, concediul postnatal puțind fi prelungit cu numărul zilelor de concediu prenatal neefectuat,: dacă nașterea se produce înainte de expirarea acestuia.Noul cod consemnează unele îmbunătățiri în ceea cle privește acordarea pauzelor pentru alimentarea și îngrijirea copiilor, acestea prelungindu-se cu timpul necesar deplasării la locul

jire. La cererea mamelor, pauza pentru alimentarea și îngrijirea copiilor va putea fi inlocuită cu reducerea programului normal de lucru cu 2 ore zilnic. Pauzele și reducerea programului de lucru acordate in scopul a- limentării și îngrijirii copilului se includ în timpul de muncă și nu au consecințe asupra salariului sau a altor drepturi materiale. Concediile plătite pentru îngrijirea copiilor bolnavi se vor acorda pină la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani (și nu de 2 ani, cum prevedea vechiul cod).

în perioada de alăptare, in timpul îngrijirii copilului bolnav în virstă de pină la 3 ani, precum și în perioada cît soțul satisface serviciul militar.în ceea ce privește munca tinerilor, noul Cod al muncii cuprinde, de asemenea, dispoziții speciale de ocrotire de mare însemnătate. Astfel, virsta minimă de încadrare este fixată la 1G ani. încadrarea in munci temporare se poate face și de la virsta de 14 ani, iar in unitățile industriale. de la 15 ani. bineînțeles cu încuviințarea părinților sau tutorilor, dar numai pentru activități po

trivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele tinerilor. Unitățile care au încadrat in muncă tineri de 14—16 ani au obligația să-i sprijine in vederea continuării in- vățămîntului general obligatoriu. Durata de lucru pentru tinerii între 14—16 ani este fixată la 6 orc pe zi, fără ca prin aceasta să se a- jungă la o scădere a remunerației. Această măsură are in vedere atit sănătatea tinerilor, cit și crearea de timp liber suplimentar necesar pregătirii profesionale și ridicării nivelului general de cunoștințe al acestora.O altă măsură importantă de protecție a tinerilor pină la 18 ani constă în interzicerea repartizării lor Ia locuri de muncă cu condiții vătămătoare, grele sau periculoase. Subliniem că, in timp ce vechiul cod prevedea posibilitatea folosirii tinerilor la .munci de noapte, in anumite sectoare de producție stabilite de Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Uniunea Generală a Sindicatelor, potrivit dispozițiilor noului Cod al muncii folosirea tinerilor Ia munci de noapte este interzisă, fără nici o excepție. Tinerilor în virstă de pină la 18 ani li se acordă concedii de odihnă intre 18 și 24 de zile lucrătoare, diferențiat în raport cu virsta, astfel incit cei mai tineri să beneficieze de un concediu mai mare.Prevederile din noul cod referitoare la ocrotirea muncii femeilor și a tinerilor reflectă grija deosebită a partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă ale acestora, pentru apărarea vieții și sănătății lor in procesul muncii. Aceste prevederi se impun a fi respectate și aplicate cu strictețe, ele constituind o obligație de prim ordin a ministerelor și celorlalte organe centrale, a tuturor unităților economice și instituțiilor.
Traian ARMEANU 
consilier juridic principal

toare" fatalăîntorși de la serviciu, părinții copilului Dan Horațiu Răi- ceanu, in virstă de 10 ani, din Craiova, pe care-1 lăsaseră singur în casă, nu-1 mai nicăieri. Observînd prin casă citeva vase s-au găseau risipite cu min- care, s-au repezit la frigider, în lipsa lor, copilul „se ascunsese" in el și, nemaiputînd ieși s-a sufocat. O întîmplare cu consecințe tragice, care cu mai mult spirit de prevedere (in a- semenea cazuri frigiderele se țin sub cheie) putea fi totuși evitată.
Precizări
după
preziceri

Vasilica Ionescu, din comu
na Măgurele (Prahova), era 
dornică să-și cunoască... precis 
viitorul. O consăteancă de-a 
sa, Garoafa Floarea, aflin- 
du-i acest „of", n-a intirziat 
să-și ofere serviciile sale de 
prezicătoare. Bineînțeles, nu pe 
gratis, ci contra sumei de 1 220 
de lei bani gheață și a unor 
obiecte de îmbrăcăminte in 
valoare de 500 de lei. După ci
teva zile, Garoafa Floarea de
venea personajul principal al 
unui dosar penal. Acum, după 
prezicerile sale, urmează... pre
cizările instanței de judecată.

Rubricâ redactată de
Ditmilru TÎRCOB
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"
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DISCIPLINA TEHNOLOGICA
lege a producției moderne

ANCHETA-SONDAJ A „SCÎNTEII*
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Fapte de laudă 
de pe întreg 

cuprinsul țării
Numai prin respectarea riguroasă 

a reguiior tehnice si de fabricație putem
AȘA SE MUNCEȘTE LA UZINA

DE MAȘINI GRELE DIN CAPITALĂ

asigura randamentul si calitateaCe importanță are respectarea disciplinei tehnologice ne arată, cit se poate de convingător, cîteva fapte de la UZINA „PROGRESUL" DIN BRAILA. Aici, anul trecut, pierderile provocate de piesele rebu- tate și remedieri s-au ridicat la 14,3 milioane lei. Nici începutul anului curent nu aduce argumente liniștitoare în această privință, pentru că, in luna ianuarie, volumul rebuturilor și al remedierilor a depășit 1,8 milioane lei.Aproape 50 la sută din totalul rebuturilor înregistrate în secția turnătorie se datoresc compoziției pă- minturilor de formare și amestecurilor de miez ne-

zută, neatenția și slaba pregătire tehnico-profe- sională a unor muncitori.Aceste stări de lucruri sînt cunoscute de conducerea uzinei. Pentru a le pune capăt s-au luat și unele măsuri.— S-au format comisii de analiză zilnică, la fața locului, a rebuturilor din fiecare sector de producție — ne relata ing. Vasi-

hîrtie, în faza de intenții. Fără să minimalizăm e-forturile pentru tarea disciplinei gice, trebuie să că rezultatele acum nu sînt
respec- tehnolo- spunem de pină mulțumitoare. Să ne folosim deun exemplu : în luna ianuarie a.c., la rotărie s-au rebuta.t 157 osii montate, 264 discuri și 300 bandaje. Din discuțiile purta-

LA UZINA
„PROGRESUL" DIN BRĂILA

© 3 800 tone fontă peste cotele maximale 
ale planului; numai metal de calitate, nici o 
Șarjă rebut Aceste rezultate le-au obținut furnaliștii reșițeni in cele două luni ce au trecut din 1973.

corespunzătoare, abaterilor de la compoziția chimică a oțelurilor elaborate. în secția construcții mecanice- uzinaj, 20 la sută din totalul rebuturilor provin din neglijarea operațiilor de tratamente termice sau din inversarea operațiilor stabilite în procesul tehnologic, iar la secția forjă, multe rebuturi au la bază ignorarea unor prescripții ale tratamentului termic al osiilor de cale ferată. La toate a- cestea se adaugă elaborarea unor desene greșite, a unor procese tehnologice necorespunzătoare, folosirea de S.D.V.-uri și A.M.C.-uri cu precizie sca

le Anghel, directorul tehnic al grupului de uzine. Aceste comisii depistează și cercetează în amănunt toate cazurile de abatere de la disciplina tehnologică. în plus, au fost luate măsuri pentru perfecționarea unor procese tehnologice necorespunzătoare, specializarea oamenilor pe operații și repere, întărirea asistenței tehnice, in mod deosebit la lo- , curile unde lucrează muncitorii cu calificare mai slabă.Evident, am fi tentați să aplaudăm aceste intervenții, numai eă unele dintre ele există doar pe

te, în cadrul secțiilor, cu inginerii Constantin Că- vescu, Constantin Dănilă, Radu Calu, cu maiștrii Ene Tudorel, Titi Mazilu, cu tovarășul Lester Bai- cu, secretarul comitetului de partid din secția turnătorie, și alți comuniști preocupați dg întărirea disciplinei tehnologice, pe deplin interesați în reducerea procentului de rebuturi, a reieșit că atît conducerea uzinei, cit și conducerea grupului trebuie să asigure aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale de bună calitate (silicat de sodiu, bioxid de carbon, în ca-

producțieizul de față, cu rășini sintetice ș.a.), stabilizarea forței de muncă și creșterea calificării muncitorilor. Trebuie, de asemenea, întărit controlul pe faze de operații, pentru ca piesele rebutate să nu rnai fie încorporate în alte lucrări.în loc de concluzie la investigațiile noastre, consemnăm opinia strungarului Dumitru Angliei, de la secția rotărie, care de 17 ani lucrează în uzină :— Avem mașini moderne, dispunem de tehnologii avansate. Nu este admisibil ca în acest cadru tehnic să mai lucrăm meșteșugărește. Disciplina tehnologică este o lege a producției, atît pentru noi, muncitorii, cit și pentru conducătorii noștri.Un punct de vedere just și clar exprimat. Cultivarea unui înalt spirit de exigență și responsabilitate în muncă este într-adevăr — și aici și-n alte întreprinderi unde disciplina tehnologică nu este socotită o lege de fier a producției — cea mai eficientă cale pentru a pune capăt atitudinii îngăduitoare ce se manifestă față de actele de indisciplină.
N. Grlqore- 
MARĂȘANU 
corespondentul „Scînteii"

Mari sau nici, aaft îi»hh dauneîn adunarea generală a oamenilor muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE REȚELE ELECTRICE PIATRA NEAMȚ se arăta, ca un element negativ al activității, „creșterea numărului de avarii1'... depășirea duratelor medii de remediere a acestora la toate categoriile de instalații și sporirea cu 8,5 la sută (în anul trecut — n.n.) a volumului de energie electrică nelivrabilă". Efectul u- nor asemenea neajunsuri ? O producție globală de circa 5 milioane lei nu a putut fi realizată anul trecut de economia județului Neamț.Analiza acestor stări de lucruri a stabilit drept cauză principală ncrespectarea disciplinei tehnologice. Ea s-a manifestat in primul rînd la lucrările de con- strucții-montaj. Graba sau superficialitatea au dus la nerespectarea schițelor de lucru, au generat chiar „simplificarea" unor operații și realizarea de lucrări sub pecetea provizoratului. Așa s-a întîmplat. de pildă, cu lucrările de ra

cord la liniile de 15 kV Nistria, Pîncești, Bunghi, la rețelele de joasă tensiune Arămoaia, Topli- ceni și altele, care, atunci cînd au fost puse sub tensiune, au prezentat nesiguranță în funcționare. Rezultatul ? Pierderi însem-

poate de convingător, cit de dăunător este să se considere disciplina tehnologică o îndatorire... discutabilă. Caracterul ei de lege a producției moderne se vede că a fost tîrziu înțeles.— Faptele impun mă-
LA ÎNTREPRINDEREA DE REȚELE 

ELECTRICE PIATRA NEAMȚ

nate de energie, operații de refacere pentru care s-au utilizat nejustificat 200 zile lucrătoare. Tot atît de stringentă este și creșterea operativității în activitatea de intervenție pentru lichidarea avariilor. O dovedește faptul că la Centrul de rețele Roman timpul mediu de înlăturare a a- variilor se menține incă peste normele admise.Aceste cîteva exemple ne demonstrează, cit se

suri pe care le-am și luat — aprecia directorul întreprinderii, Laurențiu Sava. Ca atare, ne străduim ca e- chipale de întreținere din cadrul unității noastre să fie bine dotate din punct de vedere tehnic și mereu completate cu oameni competent tehnico-profesional, pătrunși de o înaltă răspundere față de respectarea disciplinei tehnologice.Ne-am notat angajamentul directorului întreprin

derii. Mai ales că, între altele, această unitate — prin Centrul de rețele Piatra Neamț, de pildă — deservește și platforma chimică Săvinești și, ca atare, are datoria de onoare, are sarcina expresă de a preveni „din fașă", cum se spune, orice dereglare în alimentarea cu energie electrică a tuturor beneficiarilor. Programul de măsuri aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în mai 1972 stabilește sarcini și răspunderi precise pentru toți factorii din unitățile sistemului energetic, incepînd de la director, maistru și pină la muncitori. Și aceste răspunderi înseamnă in primul rînd o disciplină de fier. Iată de ce conducerea întreprinderii, organizația de partid trebuie să dovedească mai multă fermitate, asigurînd funcționarea ireproșabilă a instalațiilor.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Inginerii și tehnicienii, mecanicii, fiecare muncitor de Ia Uzina dc mașini grele din Capitală sint angrenați într-o vastă acțiune de realizare a unor mașini și agregate perfecționate, de înalt nivel calitativ. Râspunzînd acestui imperativ al producției moderne, comunistul Ion Sîrbu, din secția mecanică grea (foto nr. 1), își îndeplinește cu exigență, respeotind cu strictețe disciplina tehnologică, sarcinile de producție.La mașina de alezat cu comandă program, muncitorul specialist Emil Grosu (foto nr. 2) acordă o mare însemnătate execuției precise a pieselor pentru turbina de 330 MW. In fotografia nr. 3 prezentăm un aspect al secției montaj turbine ; aici șeful de atelier Mircea Uță, maistrul Lixandru Dumitrescu și muncitorul Petre Stan constituie o echipă care, alături de alte zeci de echipe, face cinste uzinei, realizind din metal produse de mare complexitate, cu parametri constructivi și funcționali ce răspund exigențelor sporite ale beneficiarilor. Foto-text : E. Dicliiseanu
In există «reropere accidentală, ci numai ifecigiiH tehnicăîn legătură cu unele din problemele desprinse din ancheta ziarului nostru privind respectarea disciplinei tehnologice, a regulilor și prescripțiilor tehnice și în legătură cu alte aspecte, am avut o convorbire cu inginerul ALEXANDRU HEINRICH, inspector general de stat, adjunct al ministrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, care ne-a spus :— Dacă trăsătura generală a activității colectivelor de întreprinderi constă în mai buna gospodărire a fondurilor fixe, totuși, nu în toate unitățile se acționează cu fermitate, la nivelul exigențelor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, pentru mai buna folosire a capacităților de producție. Controalele recente, efectuate într-o serie de întreprinderi — ca și investigațiile efectuate de ziarul „Scînteia" — arată că abaterile de la disciplina tehnică și tehnologică sînt încă numeroase, întreruperile accidentale situîndu-se la un nivel ridicat, greu de admis dacă avem în vedere gradul înalt de tehnicitate al utilajelor. Iată cîteva concluzii edificatoare, în acest sens, desprinse din- tr-un control întreprins Ia 35 de instalații tehnologice reprezentative din chimie, construcții de mașini, metalurgie, industria materialelor de construcție și a lemnului. Din acestea, la un număr de 21 instalații s-a constatat că planul de reparații nu întrunește prevederile normativelor tehnice. Nu se asigură pregătirea

tehnico-materială a planului de reparații, deoarece nu sînt stabilite tehnologiile de reparații pe fiecare grup de utilaje. Tot la un număr de 21 de instalații, operațiile de întreținere, exploatare, verificare și reparare a aparaturii de măsură și control erau de un slab nivel calitativ, în același timp, s-a constatat că nu puține sint cazurile cînd, la o serie de instalații tehnologice, documentațiile tehnice sînt incomplete, lipsind cărțile tehnice, sau acestea fiind foarte sumare. Instrucțiunile de întreținere și exploatare nu se afișează în toate întreprinderile, în vederea cunoașterii lor de către muncitori, după cum nu se urmărește nici dacă acestea au fost și însușite de către cei care exploatează utilajele. Asemenea deficiențe, deloc ' obiective, afectează și unele instalații noi, moderne, care au costat economia națională zeci de milioane de lei. în speță, este vorba de unele instalații la care, deși s-au executat recepțiile definitive, totuși acestea s-au făcut superficial, nerespectîndu-se duratele prescrise în proiecte pentru probele mecanice și tehnologice.— Ne puteți prezenta cîteva 
exemple semnificative, cauzele 
deficiențelor respective ?— Este vorba de unele instalații de la Uzina de superfosfați și acid sulfuric Năvodari, în cazul cărora probele tehnologice au durat 5 zile, în loc de 30 — cit prevede proiectul — și de la Combinatul siderurgic din Galați.

în ce privește celelalte situații semnalate, în cadrul Combinatului de sticlă din București, la 40 la sută din totalul utilajelor lipseau cărțile tehnice, iar la Combinatul de materiale de construcții din Aleșd, din peste 5 000 de A.M.C.-uri, 3 000 aveau ciclurile de verificare mult depășite. La Combinatul de îngrășăminte chimice din Tr. Măgurele, anul trecut s-au înregistrat, în medie, zece opriri pe lună, ca urmare a neajunsurilor semnalate în pregătirea tehnico-materială a reparațiilor, lucrările fiind, nu de puține ori, de slabă calitate.
— In ce constau consecințele 

unor asemenea stări de lucruri 
pentru producție, pentru econo
mie ?— Se diminuează siguranța în funcționare a unor instalații și utilaje cu înalt grad de tehnicitate, ceea ce duce la perpetuarea întreruperilor așa-zise accidentale — care nu sint totdeauna ...accidentale. Acestea, la rindul lor, determină nerealizarea olanului la unele sortimente. Iată cîteva cazuri concrete din acest an. La Fabrica de mașini-unelte și agregate din București, datorită slabei calificări și instruiri a personalului de exploatare, defecțiunilor mecanice și electrice, în luna ianuarie s-au înregistrat întreruperi de peste 4 300 ore- mașină. în cadrul Uzinei de utilaj petrolier din Tîrgoviște nu s-au executat anul trecut reparațiile planificate la o presă rotativă, din care

cauză, la 15 ianuarie, s-a produs o oprire accidentală a acesteia, ntțreali- zîndu-se 870 perechi racorduri speciale. La Uzina metalurgică Bacău unele deficiențe de construcție — nesesizate la timp — și uzura rapidă a reductoarelor de la morile stațiilor de preparare a amestecurilor de formare au generat 70 ore staționare, pierzîndu-se o producție de 45 tone armături industriale. De multe ori însă asemenea deficiențe determină uzura prematură a unor mașini și instalații noi, ceea ce are influență directă asupra calității produselor, a eficienței economice în general. în acest caz, consecințele sint mai greu de calculat cu exactitate. Fapt este că tolerarea unor atari situații este de neconceput în condițiile în care statul nostru cheltuiește fonduri considerabile pentru dotarea unităților industriale cu mașini și utilaje din cele mai moderne, la nivelul tehnicii mondiale.
— Cit de mare este răspunde

rea conducerilor de întreprinderi 
față de asemenea acte de indis
ciplină tehnică și tehnologică ? 
Sînt de neînlăturat aceste defi
ciențe ?— Conducerile întreprinderilor, centralele, forurile de resort din ministere au în acest domeniu o covîr- șitoare responsabilitate. Acestea trebuie să acționeze mai hotărît și neîn- tîrziat în vederea completării documentațiilor tehnice ale utilajelor,

elaborării instrucțiunilor de exploatare și întreținere, cunoașterii acestora de către muncitori și tehnicieni, îmbunătățirii activității de întreținere și reparații, dotării cu aparate de măsură și control, în general, pentru întărirea disciplinei tehnice și tehnologice. Totodată, ținind cont de gravitatea deosebită a unora dintre deficiențele semnalate, de faptul că unele prevederi legale privind siguranța în funcționarea instalațiilor sînt încălcate, este limpede că și noi — cei din inspectoratul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe — avem datoria să milităm pentru întronarea unei înalte discipline în fiecare întreprindere. în primul rînd, vom urmări sistematic cum se înfăptuiesc măsurile stabilite cu prilejul controalelor efectuate pină in prezent. Apoi, avem în vedere intensificarea controlului în acest domeniu la alte unități și instalații și antrenarea conducerilor ministerelor economice, într-o mai mare măsură, pentru eliminarea deficiențelor amintite, in vederea întăririi disciplinei tehnice și tehnologice. Precizez însă că hotărîtoare sînt atitudinea plină de grijă a fiecărui colectiv de muncă față de mijloacele tehnice, conștiința și răspunderea cu care sînt privite obligațiile profesionale ce le revin în legătură cu exploatarea, întreținerea și repararea corespunzătoare a acestora — ca bun al întregii societăți.
Convorbire consemnată de 
Iile ȘTEFAN

© Pentru înfăptuirea sarcinilor maximale de 
plan, specialiștii din numeroase întreprinderi 
industriale din județul Mureș au întoomit studii menite să asigure utilizarea intensivă a capacităților și spațiilor de producție, creșterea continuă a productivității muncii. La întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară din Tg. Mureș, de pildă, de pe aceeași suprafață de producție se vor obține produse suplimentare în valoare de circa 6 milioane lei. La Fabrica de geamuri din Tîrnăveni introducerea unei noi linii de suflat sticlă a dus la creșterea cu 30 la sută a indicelui de utilizare a cuptoarelor de topit. Tot aici s-a dublat capacitatea de producție pentru profile ,,u“, mult solicitate în industria construcțiilor. Asemenea acțiuni au fost întreprinse și la combinatul „Azomureș" din Tg. Mureș, Complexul de sticlă și faianță- Sighișoara, la întreprinderile „Metalotehnica" din Tg. Mureș și „Republica" din Reghin.

© Constructorii hidrocentralei de la Rm. Vîl- 
cea au înregistrat ieri un succes de prestigiu : au fost terminate lucrările primei etape la centrală, ceea ce a permis montorilor începerea operațiilor de instalare a primei turbine, din cele două care vor însuma în final o putere de 48 MW. Și la celelalte hidrocentrale, aflate în construcție pe rîul Olt, se lucrează in avans față de prevederi.© în baza propunerilor făcute de oamenii muncii, în scopul rentabilizării progresive a întreprinderii, ÎCSj|g UZit!@i
„Policolor" din București vor spori, pînă la sfîr- 
șitul acestui an, cu 37 milioane lei. Vor fi eIiminate pierderile survenite în procesul manipulării, cit și alte cheltuieli, economisindu-se astfel 16 milioane lei anual. Alte măsuri vizează reducerea consumurilor specifice pină la cel mai scăzut nivel prevăzut in tehnologiile de fabricație, obținerea pe această cale a unor venituri suplimentare ce depășesc 3 milioane lei. Prin aplicarea soluțiilor anunțate, ca și a altora, pentru rentabilizarea întreprinderii „Policolor", de pe acum se poate sconta pe o economie de 29 milioane lei.

© în două luni din acest an, colectivul fa
bricii „Flamura roșie" din Sibiu 3 realizat 0 peste plan de aproape 2 milioane lei, ceea ce reprezintă o cincime din angajamentul asumat pe întregul an.

© Cazanul auxiliar — prototip românesc — 
de 50 tone abur pe oră produce. Pe pIattorma chimică Săvinești, după efectuarea probelor tehnologice, în prezența proiectantului, constructorului’''Și montoriilui, jeri'. a intrat în circuitul productiv, la parametrii proiectați, primul și -cel mai important obiectiv din cadrul5 instalației „Azot-4“. Este vorba de cazanul auxiliar de 50 tone abur pe oră, primul agregat de acest fel conceput, proiectat, realizat și montat de către specialiștii noștri.

© Pe agenda realizărilor aparținînd uzinelor 
„Azur"-Tjmsșoara și „Smteza"-0radea se în
scrie începerea fabricației industriale a 30 de 
noi sortimente de vopsele, lacuri și cerneluri. Astfel, în nomenclatorul acestei subramuri chimice au fost incluse „în premieră" vopsele pentru mașini agricole, nave maritime, fluviale și autovehicule. De asemenea, au fost elaborate rețetele unor vopsele speciale folosite în industria siderurgică, precum și ale unor cerneluri pentru ornamentarea plăcilor fibro- lemnoase emailate.

© Colectivul Trustului de construcții indus
triale Cluj, care a lansat chemarea la întrecere către toate unitățile de construcții din. țară, a predat beneficiarului — Fabrica de ciment din Turda — o capacitate de 35 000 tone var, cu 110 zile mai devreme, față de 90 de zile cit prevedea angajamentul. Centrala electrică de termoficare Oradea a fost și ea conectată recent la sistemul energetic național, cu 45 de zile înainte de termen.

© Complexul de industrializare a lemnului 
de la Pitești se numără printre principalele uni
tăți exportatoare din județul Argeș. Laora «ctuaiă, mărfurile realizate aici, îndeosebi mobilă și produse stratificate : PFL, placaj, parchet sînt vindute în 58 de țări. Pentru acest an, datorită solicitărilor tot mai insistente ale olienților, C.E1I.L. are un plan de export cu 32 la sută mai mare decît cel din anul trecut. De subliniat că, în perioada scu'rsă de la începutul anului, sarcinile la export au fost depășite în mod substanțial.

® Sarcinile de plan din acest an ale între
prinderii miniere Rm. Vîlcea sînt mai mari cu 
aproape 20 la sută față de prevederile anului 
precedent Acest important spor de producție se realizează atît prin creșterea productivității muncii — estimîndu-se depășirea indicatorului respectiv cu peste 8 000 lei pe salariat, comparativ cu anul 1972 — cit și prin punerea in funcțiune, mai devreme, a noi capacități de producție.

V __________ _

Dispunînd de mijloace tehnice moderne, care asigură mecanizarea 
într-o mare măsură a procesului de producție, colectivul Uzinei me
canice din Timișoara obține — printr-o utilizare rațională a „zestrei" 
tehnice — rezultate deosebite în muncă. în imagine : un aspect din 

noua hală de producție a uzinei Foto ; S. Cristian
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Reportaj din actualitatea socialistă a țării
•j' ?

PRINTRE SUTELE 
DE CATARGE...Mai întîi, două cifre.Două borne de început.S-a pornit cu 12 cai putere forță motrice. Doisprezece c.p. disputați de 13 meșteri mecanici și turnători de piese destinate ambarcațiunilor fluviale. Aliajul celor două forțe — umană și mecanică — reprezintă actul de naștere al șantierului naval de la mila 80 ? Mai degrabă, up act convențional, care dovedește virsta octogenară, intr-o scriere a sa, istoricul Constantin C. Giures-cu arată că, încă Mircea cel Bătrin „nil se poate să nu fi avut o flotilă de Dunăre și vase de mare". Primele mențiuni in această direcție, istoricul le leagă de domnia lui Vlad Dracul, argumentind mai departe că „Brîncoveanu a avut în timpul războiului turco-austriac... o flotilă a sa de război pe Dunăre". Cert este că și la Galați au existat, cu sute de ani în urmă, șantiere care construiau bastimente comerciale apte a naviga pe Dunăre și Marea Neagră. După cum este dovedit că, in urmă cu sute de ani, „bradul alb" și stejarul moldovenesc erau cău- tați pentru virtuțile lor competitive de catarge pentru nave. Din zorii nașterii sale deci, flota noastră s-a sprijinit pe pădurea românească, neînduplecată in fața oricăror furtuni, puternică precum pămîntul ori apele patriei...Cei treisprezece meșteri, cu cei doisprezece cai putere pun aici bazele, in urmă cu opt decenii, pe malul sting al fluviului, la Galați, unei activități continue de construcție navală. Șantierul de Ia mila 80 avea să fie, timp de aproape un secol, principalul nucleu al unei industrii care abia se înfiripa, al unei industrii ce-și propunea să ofere mijloace românești de cărăușie pe fluviu ori pe Marea Neagră. Demarajul, se înțelege, modest. Mijloacele materiale, la fel. Ambiția insă a fost constantă, țintind înzestrarea flotei noastre cu navele de trebuință. Nu-i locul de consemnat toate obstacolele învinse. O statistică ne dezvăluie faptul că. în pofida greutăților intimpi- nate, în jumătate de secol, mai exact pină în August 1944, se construiesc in șantier 127 de ambarcațiuni : nave de pescuit, șlepuri mici, citeva nave fluviale de pasageri.Acum, cind Șantierul naval din Galați trăiește clipa sărbătorească a celor 80 de ani de existență, reconstituind un drum, printre „sutele de catarge" , ale. trecutului, se. cuvine adresat un omagiu pionierilor construcțiilor navale românești, celor treisprezece meșteri mari și celorlalți nenumârați, care au ur

UNIVERSITARII SATELORluna. I Ziua trăiesc împrăștiat cu furtuna"... M-am întrebat, in iarna aceasta deszăpezită, întors la rosturi și datorii mai mari : Ce fac țăranii ? M-am dus apoi să aflu, intr-un județ cu economie predominant agrară, una din acele vetre de istorie dunăreană, care a- mestecă presupuse cetăți dacice, cu chiotele unor olteni viteji și cu accentele mai moderne ale mișcării muncitorești.Am fost la Olt și am vorbit cu activiști de partid, arn cutreierat sate și ferme agricole, obsedat de termenii ineluctabili ai întrebării mele. Răspunsul ar putea fi simplu, dacă în substanța unui singur cuvint nu ar fi cuprinsă o lume. Țăranii studiază, urmează universitatea populară agricolă. Țăranii la universitate■! Iată o evoluție imprevizibilă, deși necesară la urma- urmei, „Am observat că așa-numi- tul curs agrozootehnic era depășit, îmi spune dr. inginer Constantin Olaru, secretarul științific al Sta-

Un reflex de memorie străveche mă îndeamnă să adast și să caut sensurile definitive ale unor realități fundamentale. Din istorie se aude o întrebare, agățată pe undele de eter ale unui cosmos românesc : Ce fac țăranii ? Cuvintele nu sint rostite întotdeauna, dar conștiința noastră le-a fost totuși ecou permanent, înregistrindu-le din a- dîncul vremilor, de cînd Ei au fost Țara, urmind a fi pană astăzi țărani, adică oamenii pământului și a ceea ce avem mai scump. „Se mișcă țara", se spunea mai demult și asta însemna intrarea evenimentelor pe un făgaș definitiv, hotărîrea instanței supreme, a celor fără de număr. Țara era, printr-un fel de justiție a semanticii românești, poporul, adică cei care munceau ogoarele și aduceau pîinea pe masa domnilor. întreaga noastră istorie este marcată de mișcări țărănești, eu atit de mare semnificație, incit luminismul transilvan, o mișcare de Idei comparabilă cu fervoarea ra

mat după ei, oameni vrednici, pasionați de profesie, care au bătut, primii, „niturile de aur" ale flotei noastre.
OAMENI! 

REDIMENSIONEAZÂ 
ȘANTIERULInginerul Gelu Kahu, directorul ICEPRONAV-ului Galați, este de părere că, de fapt, șantierul naval gâlățean a avut dintotdeauna „un destin de pionierat perpetuu...", împreună cu interlocutorul nostru căutăm să descifrăm înțelesul afirmației. (Pentru că e greu de cântărit farmaceutic rolul pe care l-a jucat în această existență octogenară tradiția construcției navale, nucleul uman constituit, așezarea naturală, cu Dunărea maritimă „la scară", ne oprim la argumente mai palpabile : anii șantierului) :

„ANUL 80“
LA MILA 80

® înaintașii : flotilele lui Mircea cel Bătrin și Brîncoveanu ® 12 cai putere și 13 meș
teri mari ® „Frumusețea muncii noastre : pionieratul perpetuu" • Șantierul octoge
nar mai tînăr ca oricind • Elicea maritimă — un monument pe faleza gălățeană

— A fost un an al remorcherelor de 1 200 cai putere. A fost un an al abandonării nituitului și al opțiunii pentru sudură.— Care a însemnat enorm...— ...nu insă numai prin simpla schimbare a pistolului de nituit cu aparatul de sudură. Nu, categoric, n-a fost doar o schimbare de unelte, ci ordonarea riguroasă a unui nou și modern proces tehnologic. Iar alături de această rigoare a meseriei, optica nouă a constructorului naval, căruia anii industrializării socialiste i-au deschis căile largi ale progresului tehnico- științific.— Au mai fost și alți ani aici...— Ai navelor maritime, desigur. Apoi ai echipării șantierului. Cheiuri noi, cală nouă, hale noi, înzestrare tehnică pe măsura evoluției accelerate a construcției navale... Ca să nu mai amintim și de mobilizarea altor ramuri industriale în aceste reușite navale.— Mai exact 1— Metalurgia, în prima linie. Apoi, industria textilă, a lemnului, chimică. Iar în ultima vreme, cea electronică. Am lucrat ani d«- zile în șantier și o spun cu satisfacție că, totdeauna, colectivul de aici a răspuns cu însuflețire sarcinilor puse de partid și le-a adus la îndeplinire uneori in condiții eroice. Mereu mi s-au relevat dovezi convingătoare din care am înțeles că 

ționalistă a marilor popoare europene din „suta a optsprezecea", este contemporan cu răscoala Iui Horia, nu numai cronologic, ci și ca semnificație. Sint timpuri revolute, de care ne mai leagă doar cultul marilor înaintași, simboluri ale năzuințelor seculare, traduse in viață prin acțiunea partidului și voința tuturora. Letargia iernii, Întreruptă din cînd în cind de spasmele violente ale nemulțumirilor adunate, a fost înlocuită cu preocupări noi, dominate de marile finalități sociale pe care le slujim astăzi, construirea socialismului multilateral dezvoltat și creșterea bunăstării oamenilor muncii de la orașe și sate.Pot spune deci cu poetul : „închis în cercul aceleiași vetre / fac schimb de taine cu strămoșii, / norodul spălat de ape subt pietre, / Seara se-nitîmplă muloom s-ascult / în mine cum se tot revarsă / poveștile sîngelui uitat de mult. / Binecuvînt plinea și 

spiritul de răspundere și ambiția oamenilor de a face mai mult și mai bine depășesc, nu odată, capacitatea estimată strict tehnic la parametrii cei mai înalți.— N-ați amintit de nici un an al proiectelor de nave românești...— N-am amintit un an anume, fiind vorba de o p< rmanență. Să mă refer la un trecut mai apropiat, în 1960, cargoul „Galați" de 4 500 tdw inaugura prima cursă. Era primul proiect românesc pus în operă. Primul proiect al unei nave maritime de asemenea tonaj. Acum proiectăm pentru toate șantierele navale ale țării, inclusiv pentru cel de la Constanța. Cit privește șantierul sărbătorit, îl pregătim pentru a realiza nave cu o capacitate de 38—40 000 tdw...îl întrebăm pe tovarășul Ștefan Drugescu, directorul general al șantierului :— Cum se „simte" virsta octogenară in realitățile colectivului 7

— Prin a doua sa tinerețe de azi. Prin achizițiile din ce în ce mai numeroase ale flotei noastre navale. Și ale flotei țărilor pentru care construim.Reconstituim „lansările" din ultimii doisprezece ani, aici, pe calele șantierului naval gălățean. De ce ale acestor ani ? Pentru că, din I960, a început construcția vaselor maritime. Cifra navelor livrate se apropie de 80. Adică exact virsta jubiliară. Pină la sfârșitul actualului cincinal se estimează că numărul navelor maritime construite la Galați va a- junge la 100. Va fi și acesta un jubileu înaintea începerii lucrului la navele de tonaj mai mare, așa cum s-au angajat constructorii șantierului cind au avut marea bucurie, cu prilejul unei vizite de neuitat, de a-1 avea în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Această virsta de opt decenii, reia discuția Ștefan Drugescu, se mai „simte" și prin imaginea ncuă a șantierului. Construim nave, dar construim și șantierul. în următorii ani, potrivit programului special de construcții navale, noi a- vem de executat lucrări <le investiții de , aproape juni’ăta'te ’ M'ilUrd lei. Vasele de 38 000—40 000 tdw, care se află deja pe planșetele pro- iectanților, impun condiții tehnice corespunzătoare.

— Și noi examene pentru constructori.— De ani de zile dăm aceste examene. Examene la remorcherele de 1 200 cai putere. La motonavele de 2 000 tdw. La cargourile de 4 500 tdw. La mineralierul de 12 500 tdw... Alături de cei peste 700 oameni cu peste 20 de ani de meserie în șantierul nostru, întregul colectiv susține an de an noi examene, îl vom trece și pe acesta, sint sigur.— Pentru că ați amintit de oameni, ce mai face Lefter Mironov ?— îl cunoașteți pe ultimul nostru nituitor ?— îl cunosc.— Ce să facă. Acum nituiește.— Cum, iarăși... ?— Ne mirăm și noi că o macara de import mai poate fi azi construită prin nituire. Am avut ceva de lucru la ea, dar noroc de Lefter Mironov. — Dar Nicu Macovei ?— L-am avansat. Adică munca lui. E șef de atelier la sectorul I.— Sector condus de ing. Dumitru Anghel.— Nu. Anghel 
e la postuniversitare. Oamenii trebuie pregătiți continuu...Nicu Macovei are vreo 30 de ani de meserie aici. Și in toți a- cești ani, una a știut : că trebuie să se pregătească continuu. Că fiecare nouă serie de nave l-a obligat pe el și pe oamenii cu care lucrează la un susținut efort intelectual. Mai întii, trebuie memorată forma vasului. Memorată lntr-atit, Îmi spunea cineva, incit să vezi și în somn cum arată prova ori pupa, cum se înalță suprastructura albă, albă deasupra apei, cum arată vasul sub linia de plutire, ce-i in trupul lui puternic legat. locul fiecărei instalații. Și abia a înmagazinat mintea aceste forme, că altele stau la rind pentru a fi descifrate. însușite, memorate.Așadar, marile călătorii încep de la această superbă gimnastică a minții, continuare firească a exercițiului de la planșetă...

ELICEA ANULUI JUBILIARîl căutăm în turnătorie pe tehnicianul Mircea Roibu. Știam că aici s-au turnat primele elice pentru mineralierul de 15 000 tdw. în jur, o îngrămădire de piese turnate. Nisip. Focuri aprinse la cubilouri. Gropi cu circumferințe uriașe — locul de turnare a elicelor.Lingă o formă. Dumitru Teodoru. — încă n-a: venit pensia ?— Peste trei ani.Teodoru lucrează aici tot așa. de aproape trei decenii. Zilele aces- taa a turnat, îmnreună cu tovarășii lui. o nouă elice. Elice de cargou. dar de astă-dată nu pentru un cargou. O elice din aluminiu. A și fost „prelucrată" la Combinatul s'derurgic. I s-a stabilit și destinația. Nu, nu la o navă, ci pe faleza de la Dunăre. Va fi montată acolo — originală „sculptură" — pentru a aminti de anul jubiliar 80 de la mila 80.— Teodoru e un artist in meserie, îl prezintă, fără să mai fie nevoie, Mircea Roibu. Cu oameni ca el am turnat elicele românești. Zi- 
țiunil experimentale agricole-C.vta- cal și conducătorul universității. Noi dorim o educație superioară pentru membrii cooperatori și cunoștințe mai temeinice. Vom da absolvenților un certificat de atestare. Știți, în agricultură totul e omul. Avem de-acuma chimicale și mașini, tot ce ne trebuie pentru o agricultură modernă. Mai e nevoie de un om calificat".Comuniștii din județul Olt au pornit de la această premisă, justificată de marile sarcini ale producției, organizând o universitate agricolă, cu caracter județean, pe timpul celor trei luni de iarnă, cu durata totală de trei ani. „Avem cinei cursuri, la mai multe filiale, continuă tovarășul Ola- ru. Primul este un curs de cunoaștere și conducere a tractorului și a mașinilor agricole, care se desfășoară în 34 de stațiuni de mecanizare. Tindem ca fermierul să fie în a- celași timp un tractorist priceput, cum se întimplă in țările avansate. Reducem astfel și cheltuielile suplimentare. Dacă mecanizatorul nu e din sat, trebuie să-i dai masă, casă etc. După trei ani vom acorda un certificat de calificare și căutăm posibilitatea de a-i atesta ca rutieriști, ceea ce ridică niște probleme de legislație. Se face studiu serios la cursul de cunoaștere a tractorului, însușindu-se și elemente de circulație. Ați văzut de altfel că în Consiliul științific al universității este membru tovarășul căpitan Stoian, șeful serviciului județean de circulație.Al doilea se adresează unor cadre deja calificate și este un curs de creștere a animalelor, avind patru ore de expunere, săptămînal, și două de practică. Se ține în șase centre și urmărește specializarea cooperatorilor pentru a conduce bucătăriile furajere din unitățile a- gricole. Un alt curs este cel de cultură a plantelor irigate, in circa 20 de unități, desfășurîndu-se o dată la două săptămîni, cite patru ore pe zi, pentru tehnicieni, brigadieri, șefi de echipă și muncitori de la instalațiile de irigat. Urmează cursul de cultură a plantelor de

Iele trecute am pus mina pe crer ion și am socotit : aproape 2 000 de bucăți au ieșit di.n turnătoria noastră. Pentru ambarcațiuni incepind de la 150 cai putere și pină la mineralierul de 15 000 tdw. Dună un calcul sumar, valuta economisită depășește prețul unui cargou de 4 500 tdw.Stive de piese turnate... Nisip... Focuri aprinse la cubilouri... Gropi de turnare uriașe — locul de naștere a elicelor românești... Pretutindeni. mîini harnice, miini de virtuoși ai profesiei, care modelează elicea românească, simbolul propulsării acestei industrii de prestigiu pe mările și oceanele lumii.Am urcat in cabina dc comandă 
cimp în condiții de neirigare. urmărind să informeze pe tehnicieni și pe membrii cooperatori asupra a ceea ce este nou in tehnologia plantelor de cimp. în sfirșit, cursul de normare și retribuție, la care participă contabilii-șefi din C.A.P - uri, în prima etapă, avînd cite două expuneri pe lună, a cite patru ore. instruind cursanții in problemele noi de evidență contabilă si de e- ficiență economică. Se desfășoară in două centre, la Caracal și la Grădinari".L-am ascultat cu atenție pe tovarășul Olaru și m-am gindit la destinul istoric al acestei clase, la 

Supus unor profunde transformări, 
satul românesc de astăzi consumă 

și produce știință

deschiderea spre lume a energiilor latente din satul românesc. Țărănimea a fost secole de-a rindul „o formă fără chip", cum ar spune Arghezi, ea a fost tratată ca o masă greoaie și amenințătoare, supusă parcă unui fatum, minată de mobi- luri obscure. „Astăzi țăranul se a- propie tot mai mult de condițiile in care trăiește și muncește clasa muncitoare, afirmă tovarășul Constantin Gheorghe, secretar al comitetului județean de partid. El lucrează în acord global, folosește mecanizarea și chimizarea, este supus unui continuu proces de instrucție și de educație, incepind să gindească la fel cu muncitorul industrial. De asemenea, nu vrem și nici nu poate fi un țăran înaintat intr-un sat înapoiat. în județul Olt, cooperativele au devenit unități a- gricole puternice, capabile să acorde credite pentru construcții de locuințe. Se fac case cu etaj la țară, sint brutării și băi, iar asfaltul a devenit ceva comun. La Stoicănești și la Scornicești s-au experimentat deja împrumuturile. Țăranul știe acum de ce trebuie întărită cooperativa agricolă, în forța ei economică aflindu-se toate posibilitățile sale de viitor. 

a unui cargou pregătit pentru prima cursă. Zeci și sute de butoane, aparate electronice. Liniște cosmică, ca și in camera hărților. Liniște necesară deciziilor rapide, pentru că nu întotdeauna romanticele voiajuri pe apă sint niște călătorii de agrement. Dintr-o astfel de cabină, in care se aud declicurile aparatelor electronica de guvernare a navei, a pornit in 1060 o radiogramă de pe cargoul „Galați". Era in noiembrie, nava.. se afla undeva în nordul Oceanului Atlantic, si trecuse printr-o furtună de gradul 10. ..în numele întregului echipaj, felicităm constructorii d" nave din Galați pentru calitățile și rezistența tehnică a va
Ne-am străduit să urmăm îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu din cuvîntarea la prima Conferință pe țară a secretarilor comitetelor de partid și a președinților consiliilor populare comunale : „Realizarea unor lucrări edilitare, asigurarea cu apă. canalizare. electricitate și buna deservire sanitară, ridicarea generală a gradului de organizare și civilizație a satelor cer o concentrare puternică, spre a putea asigura o soluționare corespunzătoare a tuturor a- eestor probleme in condiții e"ono- mice. în această privință putem spune că sîntem de abia la Început.

Ceea ce s-a făcut pină acum arată insă că numai trecind cu fermitate la aplicarea liotăririior Conferinței Naționale și realizind în mod consecvent sistematizarea și dezvoltarea comunelor, vom putea crea unități administrativ-teritoriale puternice, care să asigure condiții de muncă și de viață tot mai bune pentru locuitorii lor".Trebuie ridicate ritmurile productivității in agricultură și susținută transformarea ei intr-un sistem științific de exploatare a pămintului. în județul nostru, ritmul actual de creștere a productivității principalelor culturi agricole depășește 14 la sută, iar la suprafețele irigate chiar 20 la sută. Pentru aceasta este nevoie să se și producă știință la țară, nu numai să se consume. în douăzeci de comune există puncte ale stațiunii experimentale și urmărim să creăm in fiecare C.A.P. cabinete dc cercetare științifică, similare celor din întreprinderi. Așa am ajuns la crearea a două soiuri de grîu și alte două de orz timpuriu".în județul Olt, patru cincimi din populație trăiește și lucrează in mediul rural, in cele 10 întreprinderi de stat și 154 de C.A.P.-uri de

sului". Semna : comandantul cargoului „Galați".în această liniște din cabina cargoului gata de prima cursă, parcă auzim cum zboară timpul. în vremea asta, la navele de pe cală ori de la cheiul de armare, mii de na- valiști toarnă timpul lor, accelerat, in navele care vor pleca in curind de aloi cu tricolorul la catarg. Și tot în această vreme, undeva, pe faleza marelui fluviu, se fac pregătirile pentru a instala elicea-mo- nument. Ellicea albă. care. prin prezența sa, va aduce un permanent omagiu făurarilor de nave românești de la mila 80.
Hie TANASACWF

Oservite de 34 de stațiuni de mecanizare. Ritmul vieții industriale este insă foarte înalt și sint sigur că primul gînd al oricărui cititor care aude de Slatina înseamnă aluminiu, deci industrie ultramodernă. Bal- șul va fi un puternic centru industrial și va cunoaște o urbanizare intensă. Ce se va întimplă in aceste condiții ? Comuniștii din județ preconizează o soluție care va intări satele și va rezolva dificultățile a- daptărilor forțate. Muncitorii să rămînă în satele din jurul orașelor. făcînd naveta cu autobuze speciale. puse la dispoziție do întreprinderi ! Fiecare dintre ei va contribui la ridicarea așezării sale, prin aportul unei conștiințe înaintate, formate intr-un colectiv riguros structurat, cum este cel din întreprinderi. El aduce apoi, un buget personal, care este folosit în comună. S-a calculat că suma necesară din banii statului pentru mutarea unei familii de la sat la oraș este de 100 000 lei, plus dificultățile crescinde de aprovizionare ș.a.m.d. Răminind in localitatea lui se rezolvă mai multe probleme, păstrîn- du-se, de asemenea, intactă unitatea atit de durabilă a satului românesc. Durata dus-întors a navetei se estimează la trei sferturi de oră. dar muncitorul va trăi intr-un mediu nepoluat. în mijlocul alor săi, acolo unde au trăit moșii și strămoșii lui, păstrind ceea ce merită păstrat din datinile și obiceiurile lor.îmi amintesc o împrejurare neplăcută, cind am fost ofensat de un fermier prosper, într-o țară înaintată, care mi-a spus că el nu vrea să fie considerat țăran, ci om de afaceri. Pentru el, starea de țăran însemna o similitudine completă cu înapoierea și cu ignoranța. Aș vrea să-i spun acum că nu este deloc așa. în țara mea, in județul Olt. am văzut țărani urmind cursurile universității, fie ea chiar și una populară, făcînd cercetare științifică, discutînd probleme sociale cu aplombul unui specialist.
Aurel Dragoș MUNTEANU



SCÎNTEIA — miercuri 28 februarie 1973 PAGINA 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argumentul realității
în ampla dezbatere pe marginea proiectului de Norme ale vieții și muncii 

comuniștilor, ale eticii și echității socialiste

Vendeta pe 
spezele statului

Educația nu poate fi 
înlocuită prin măsuri 

administrative
Discutăm despre disciplina muncii cu tovarășul Dumitru Diu, maistru în secția axe și pinioane a uzinei „Tractorul".—Brașov. începe prin a ne vorbi despre elemente ale unei alte secții : benzile de montaj. „Nicăieri în altă parte, ne spune el, nu realizezi o înțelegere mai profundă a importanței pe care o are disciplina în muncă. De ce ? Pentru că acolo, în ritmul constant în care, la intervale egale, de cîteva minute, de pe fiecare dintre benzi coboară cîte un tractor — este obligatoriu să coboare — îți dai seama concret, pe viu. că fără disciplină nu se poate. în- chipuiți-vă, prin absurd, că muncitorii care răspund de operațiile de la aceste benzi s-ar prezenta Ia program după cum ar avea chef și că. datorită acestei atitudini, tractoarele ar coborî de pe bandă, unul acum, unul peste o jumătate de oră ș.a-m.d. Ritmul producției ar oglindi limpede dereglările disciplinare ale acestei secții. Fiecare sector trebuie să se simtă legat, în tot ce întreprinde, atît de sectoarele care îl preced, cit și de cele care îl urmează. Aici disciplina nu constituie o simplă chestiune organizatorică, ci în primul rînd una de etică.Iată, la noi în secție, o vreme am fost tentați să credem că sarcinile de plan ne depășesc posibilitățile de lucru și de aceea avem nevoie de eforturi deosebite pentru a ține pasul cu ritmul producției. Dar la sfîrșitul anului am făcut o constatare care ne-a impus alte concluzii •. numărul total a! absențelor înregistrate în secție era mult prea mare. Analizând temeinic situația, am descoperit că întreaga secție, și în primul rînd comuniștii, manifestaseră totuși intoleranță față de chiul, față de superficialitate si indisciplină în muncă. în ce sens însă intoleranță? în sensul că ne mulțumeam doar cu măsuri administrative : lipsea cineva nejustificat, îi aplicam imediat o penalizare ; lipsea cu motivare, nici nu ne mai interesa cazul.Se înțelege că modul acesta elementar de a trata o problemă atît de importantă și de delicată nu putea să aibă eficiență, lată de ce. dezbătînd situația sub aspectul ei etic, de cîtva timp am pus în aplicare inițiativa prin care o comisie alcătuită din cîțiva din- <„

tre cei mai de prestigiu oameni din secție se întrunește săptăminal și analizează de la om la om motivele absențelor înregistrate în ultimele șapte zile, explicînd, de fiecare dată, urmările acestor absențe pentru activitatea generală nu numai a secției, ci a întregii uzine- Rezultatul ? în foarte scurt timp, numărul absențelor a scăzut la jumătate. Fapt care ne-a încredințat că putem ajunge la situația în care să nu avem nici o absență nemotivată de la program... Deci, disciplina muncii văzută ca o chestiune de etică comunistă. în felul acesta activ trebuie înțeles articolul 18 din proiectul de norme, unde se vorbește despre îndatorirea fiecăruia dintre noi de a fi „intolerant față de chiul, față de superficialitate și indisciplina in muncă".
Primii, comuniștii, 

declanșează resortul 

conștiinței— Pe scurt : noi nu aveam decît sudori electrici ; dar din pămînt, din iarbă verde trebuia să scoatem cit mai repede cu putință și sudori in plumb. Altfel nu puteam realiza noile lucrări.— Nu v-ati gîndit să-i aduceți din altă parte ?— Nici vorbă. Nu numai că ar fi fost destul de greu să-i găsim, dar mai era și faptul că de asemenea sudori avem nevoie mereu de-acum încolo...— Atunci ?— Soluția era să se ofere cîțiva sudori electrici ca. In cel mai scurt timp, să învețe sudura în plumb. Știți însă că sudura în plumb e mult mai dificilă decît cea electrică. Pentru oameni nu era o simplă trecere de la o treabă la alta... Pe scurt, era o problemă de conștiință— Și cum a fost trecut „examenul" ?— Primul care s-a oferit a fost un comunist. Apoi alți vreo doi-trei, și ei comuniști. Nu știu exact ce a gîndit fiecare, dar în curînd a ști să sudezi în plumb a devenit, datorită lor, o chestiune de orgoliu profesional. Au creat un curent de opinie. Acum toți sudorii noștri electrici au deprins și sudura în plumb. De asta am și propus noi — conchide șeful de atelier Ion Vasilescu, din secția „remorci" a uzinei „1 Mai" din Ploiești — că în articolul 18 din proiectul de norme să se precizeze că. în orice împrejurare, comuniștii trebuie să fie aceia care dau tonul îndeplinirii exemplare a sarcinilor încredințate.

Stop pornirilor 
individualiste !Șeful de echipă Neagu Briscanu, secretarul comitetului de partid de la secția turnătorie a Uzinei de mașini grele București, ne relatează : „într-un schimb de noapte, unul dintre muncitori n-a respectat indicațiile maistrului și treaba a ieșit prost : numai prin- tr-o întimplare nu s-a produs avaria cuptorului. Cel vinovat a fost aspru criticat primind, pe drept, și o penalizare. Un timp s-a crezut că, fiind luate aceste măsuri, cazul s-a încheiat. într-adevăr. sub raport material se încheiase ; din punct de vedere al conștiinței însă...Dar să vă spun mai departe. Ceva mai tîrziu s-a petrecut un alt fapt. Ia prima vedere fără nici o legătură cu primul : același maistru comunică aceluiași muncitor o comandă cuprinzînd operațiunile ce urmează a fi făcute la un cuptor de oțel. în mod aproape inexplicabil însă, maistrul scapă din vedere un element esențial, astfel că dispoziția fiind incompletă executarea ei urma să aibă un rezultat nednrit. Muncitorul, care era destul de bine pregătit profesional, constată, de Ia bun început, eroarea. Dar in loc să atragă atenția maistrului, tace mile, respectind cu sfințenie indicațiile, deși știa că sînt eronate... Din fericire, pină la urmă, lucrurile n-au avut, un dez- nodămint grav pentru producție. Dar faptul, atitudinea etică neco-respunzătoare ne-au pus pe ginduri.Am stat de vorbă cu muncitorul în cauză. A recunoscut că și-a dat seama de la început de scăparea maistrului, dar că n-a vrut să i-o spună pentru a-i ..demonstra" în final că și el, maistrul, poate da indicații greșite. Cum s-ar spune, rezolvarea unei chestiuni de orgoliu pe seama producției. Nu puteam să lăsăm lucrurile așa. Adîncind investigațiile, ne-am dat seama că vinovat era atit muncitorul care voise „să-și facă ambiția", cît și maistrul care nu-și consultase subalternul și. în plus, nu urmărise modul cum îi sînt duse la îndeplinire indicațiile. Și unul și altul, deci, au nesocotit ideea de colaborare, de întrajutorare în muncă, îndatorire etică precizată în articolul 21 din proiectul de norme. Acest articol pe care l-am discutat în plenul comuniștilor, pe baza unor cazuri asemănătoare cu cel amintit, l-am vrea mai cuprinzător. Adică, să se sublinieze mai apăsat faptul că relațiile de colaborare si întrajutorare în muncă. relații specifice societății socialiste, se întăresc într-un climat democratic. de consultare și confruntare largă a opiniilor, intr-o atmosferă de înaltă responsabilitate, caro exclude pornirile individualiste dăunătoare interesului general. <• rt r Ion POPA

Desene de ANDO

„Și doar, 
le-am vrut binele"„Dincolo de moarte nu mai e nimic, așa să știți 1“— a spus un bărbat trecut de cincizeci de ani, cu aerul că el este primul care a ajuns la această concluzie și a ieșit, trîntind ușa casei. Copiii s-au neliniști*, presimțind o nenorocire : dacă, doamne ferește, cătrănit cum e 1 ?... Soția încerca să-și vadă de-ale ei. de gospodărie, ca și cî.id nimic nu s-ar fi întîmplat— altfel, greu își stăpinea lacrimile, gîndind că bărbatul s-a dus la un prieten (cu care a jucat table pină la șapte seara, a jucal si a cîștigat).La șapte fix a chemat-o la telefon pe soție : „Ei, v-ați adunat gîndurile ? E liniște pe-acolo ? Pot să mă-ntorc ? 1“ Da, își adunaseră gîndurile. era liniște. putea să se-ntoarcă. „Da. da. să poftească i“— a spus fata, după care și-a luat niște lucruri într-o valiză și s-a dus... „Dacă are să-mi zică ceva, să mă caute mîine la telefon..." — a spus băiatul. după care și-a luat și el niște lucruri in altă valiză și s-a dus. Tată] s-a întors la ora opt. Unde-s copiii ? Nu mai sînt copiii „De ce i-ai lăsat să plece ?“— și-ar fi vrut să dea. „Dacă dai, plec și eu 1“ Și n-a mai dat. Omul și-a dus palma la frunte și s-a întins pe o canapea, acuzi nd cumplite dureri de cap O

oră și ceva, soția l-a Îngrijit cum s-a priceput.. „Acum dă-mi o foaie de hirtig și un creion, să-ți fac niște socoteli" — s-a rugat el. Inzdrăvenit. a început să calculeze cit va pierde fata, căsătorindu-se cu un bărbat care trăiește numai din salariu, cit va pierde băiatul, căsătorin- du-se cu o fată care încă nu și-a încheiat studiile : cit vor pierde ei, toți, întreaga familie........ Și doarle-am vrut binele !“...în ziua cînd fata împlinea douăzeci și doi de ani, tatăl i-a făcut cadou un logodnic de patruzeci și trei de ani. A fost o mare surpriză și toți se-ntrebau : de unde l-o fi scos ? Părea scos de la naftalină, altfel, om și el ca toți oamenii, divorțat, cu un început de chelie si cu mari, foarte mari perspective. O dată pecetluită logodna, s-a stabilit. ziua nunții. Firește, fata a plîns. Firește, tatăl i-a explicat pe îndelete avantajele unei asemenea căsătorii : în primul rînd, după absolvirea facultății, ea. fata, va fi repartizată în București ; va avea un apartament — asta. în al doilea rînd ; iar în al treilea rînd... Da, în al treilea rînd. la numai cinci luni după nuntă, bărbatul acela de patruzeci și trei de ani, cu mari, foarte mari perspective, a intrat la pușcărie pe cinci ani. „Doamne, dar cine

și-ar fi-nchipuit !“ — aexclamat tatăl. Drama s-a consumat greu și în timp îndelungat, s-a obținut și un divorț. „Lasă că o să-ți găsim noi un alt bărbat, care să țină la tine și să te-nțeleagă 1“ — a spus tatăl, arătind în acest fel cam tot ce învățase dintr-o experiență sinistră. Și, în ciuda protestelor fetei, a adus în casă, la „vedere", alți și alți logodnici cu perspective. Și-apoi, în ziua cînd împlinea douăzeci și șapte de ani. fata s-a internat într-un sanatoriu...Cum crescuse și băiatul, cum avea și-o meserie, tatăl s-a gîndit să-l aranjeze și pe el — și cîteva luni l-a purtat în vizită pe la diverse familii, zicea, onorabile. „Dacă eu, care sin! tatăl vostru, n-o să mă îngrijesc de voi, cine să se îngrijească ?“ După șase luni fata s-a întors din sanatoriu, anunțînd că și a găsit un logodnic. Nu 1 —a spus tatăl. Băiatul s-a gîndit să anunțe și el că și-a găsit o logodnică. Nu ! — a strigat tatăl. „De ce vreți voi să mă nenorociți ? De ce vreți să-mi fie rușine

de voi ?“ Copiii au îndrăznit să-i întoarcă replica : De ce vrea tatăl ca lor să le fie rușine de el ?Așa a izbucnit cearta copiii acuzînd. tatăl bătînd șiret în retragere, lăsin- du-se năpădit de gînduri sinistre. Ca ultim argument în apărarea dragostei ei. fata i-a spus că este Însărcinată. Lovitura de grație. După vreun sfert d» oră insă, tatăl s-a mai înviorat : „Nu-ți fă griji, lasă că aranjăm noi cu un medic..." Nu 1 — a strigat fata. Și-atunci. tatăl s-a apropiat de ușă, avertizind: „Dincolo de moarte nu mai e nimic, așa să știti 1" și s-a dus să joace table.Copiii s-au dus la rosturile lor. Ce fel de rosturi ? — se zbate tatăl. Au pierdut. Au pierdut tot. încă nu-i în stare să priceapă că tn această poveste un singur om a pierdut : el. tatăl. Continuă să facă socoteli — cu cîți bani trăiesc copiii lui pe lună și cu cîți ar fi putut trăi dacă...
NIcoIae Ț1C

Oricum, prostia 
nu reprezintă o scuzăîn trenul ce ne poartă către cetatea industrială de pe Jiu îmi gravez în memorie următoarea relatare aparținînd unui bărbat pe care îl intuiesc a fi „organ de control" în- tr-o instituție centrală.„Să vedeți, spune el u-

nui călător mai virstnic cu care s-a întilnit întîmplă- tor în tren, dar cu care pare să se cunoască de mult, să vedeți ce caz ciudat de conștiință. Nici nu știu cum să-l calific... A- cum vreo doi ani.C.D..un inginer din C„ a suferit o

mare nedreptate. A susținut, împotriva tuturor, invenția tehnică a unor subalterni mai tineri. abia stagiari, tobă de carte și talentați. S-a lucrat pentru ea in uzină numai cu a- probarea lui C.D., care era inginer-șef, și, într-o primă etapă, cînd treaba n-a izbutit, s-a pierdut o sumă serioasă. Deși a fost admonestat aspru. C.D., crezînd în invenția respectivă, de însemnătate majoră pentru un anumit domeniu al mașinilor a- gricole, nu s-a lăsat și a mai aprobat o încercare. Dar iarăși n-a mers. Iar pierderi mari. A urmat proces.Cei mai înverșunați împotriva lui C D. erau doi ingineri din aceeași generație cu el, specialiști cu autoritate, care au depus mărturie calificată : «Invenția asta e o aventură, de un secol se chinuie tehnica mondială să rezolve problema respectivă și pină Ia urmă, neizbutind, a abandonat-o. A stărui e o absurditate, plus pierderea materială». L-au înfundat bine. Au urmat desfacerea contractului de muncă, sentința, detenția... Numai că puștii cu invenția nu s-au lăsat : au continual lucrul pe cont propriu — ceva romantic, o improvizație de atelier într-o magazie părăsită — și au izbutit... Recunoaștere unanimă. brevetare, consacrare mondială, recuperare rapidă a pagubelor. Apoi : C.D. repus în drepturi, despăgubit material și moral și. in mod firesc, luarea la-ntrebări a celor doi martori specialiști... De cazul ăsta mă ocup eu acum.

Ei, știți care este ciudățenia cazului ? Aceea că C.D. nu socotește vinovat 
decit pe unul dintre cei 
doi sau, oricum, nu vrea nici in ruptul capului să-i bage in aceeași oală. Cum argumentează C.D. ? «îi cunosc bine, zice el ; u- nul dintre ei, X, este un excelent specialist al domeniului și știu că citind 
planurile invenției și-a 
dat seama imediat că poate 
fi realizată, dar a negat-o 
din motive necinstite : in
vidie, dorință de a fi luat 
«la parte*. ranchiună...în vreme ce Y„ celălalt inginer, pe care-I cunosc la fel de bine și știu că este un specialist mediocru, n-a ințeles posibilitatea de realizare a invenției și s-o înverșunat in 
mod sincer împotriva mea. 
Cinstit, de bună credință, 
el a vrut să apere bunul 
statului. îl putem acuza de faptul că nu-și cunoaște limitele profesionale, că nu e îndeajuns de pregătit, că n-are îndoieli asupra propriei valori, dar de necinste, în nici un caz. Cu celălalt insă, lucrurile stau cu totul altfel»....Asta e tot. a continuat „organul de control". După mine, C.D are o atitudine etică exemplară, dar ce fac eu ? Sint pus in împrejurarea de a hotărî... care rău e mai rău : cel datorat prostiei sau cel provocat cu bună știință ? Dv. ce ați face în locul meu ?“Călătorul cărunt s-a gîndit îndelung și a răspuns doar atit : „Oricum. nici prostia nu reprezintă o scuză...".Dv. ce părere aveți ?

Petre DRAGU

în cazul lui B. D. din Giurgiu, n-a mai fost nevoie de intervenția nici u- nui doctor. Dus la spital, a fost imediat virît în camera de morgă. Medicul legist nu mai avea să constate altceva decit ceea ce știa întregul oraș, zguduit de vestea u- nei singeroase răzbunări. Joi, 15 februarie, cu două ceasuri înainte de miezul nopții, B. D., bărbat în puterea vîrstei, 1,90 înălțime, 130 kg greutate, chefliu cu faimă și bătăuș notoriu, a fost așteptat „după colț" de trei dintre foștii săi tovarăși de bită și pahar cu care intrase într-un aprig conflict de circiumă și răpus pe la spate. O lovitură cu parul în cap și un cuțit înfipt in inimă cu o de parlagiu unui destin ruia. cei ce preziceau viitor — autopsia.Făptașii — frații Gogoașă — spaima circiumilor din Giurgiu, nu făceau decit să lichideze o chestiune de vendetă. Cel puțin aceasta nu s-a soldat pină acum decît cu cheltuielile unei înmormîntări și, probabil. după pronunțarea sentinței în procesul crimei înfăptuite cu premeditare, cu mulți ani de închisoare. S-a plătit cinstit ajutorul de înmor- mîntare, s-au prezentat condolean- țele de rigoare și lumea a răsuflat, într-un fel, rată.Ușurată ? vreo urmă, căutîndu-1 pe doctorul giurgiuvean Șerban Iliescu la a trebuit vreo trei a ieșit din sala de operații. Era tîrziu, după miezul nopții, și șeful secției de chirurgie primise o urgență. Un trup mutilat, adus pe brațe, direct de la o circiumă apropiată. Fusese o „ceartă" între veri soldată în pîcla alcoolului cu scoaterea cuțitelor și împlînta- rea lor adînc, nemilos, in carne vie. N. N. (inițialele sint imaginare, dar faptul strict real) fusese transportat la spital in stare de comă, cu sinusul carotidian secționat de lama cuțitului, cu patru plăgi abdominale penetrante, cu singele epuizat de hemoragie. De patru ori a „murit" pe masa de operație și de patru ori a fost reînviat.Ajutat de încă doi medici. de un doctor anestezist și de două asistente medicale. eminentul chirurg a fost nevoit să ducă o adevărată trîntă cu moartea, luptă de halterofil cu un trup inert în care inima înceta mereu să bată cerind masaje prelungite o? cutia toracică și. in cele din urmă, direct pe cord. S-au dus in transfuzii patru litri de singe. întreaga rezervă a spitalului din grupa solicitată de „bolnav", iar echipa celor șase oameni în halate albe a trăit 150 de minute critice. N N. a fost salvat. Am privit îndelung chipul doctorului ostenit, dar bucuros că, încă o dată, învinsese moartea. Cind i-am cerut amănunte despre „caz", mi-a răspuns laconic: „Unul dintre clienții gărzilor de noapte. Vendetă munca noastră și tuiala statului 1“Am insistat. A doctorul m-a luat vizita matinală a bolnavilor și m-a condus într-o rezervă la căpătiiul fostului mort. Un chip palid și o privire de cîine bătut. Aburii beției se împrăștiaseră. Rămăsese numai durerea, rușinea, un trup în care curgea alt sînge, cel oferit cu generozitate de donatori anonimi pentru salvarea u- nnr vieți puse în pericol de orice altceva, dar nu de cu

mișcare sigură au pus capăt turbulent căii cunoșteau. îi drept singur

ușu-trei

întors după scurgerea acestui timp, la Giurgiu, să-l întreb pe N.N. dacă nu s-a răzgindit. Plecase din spital de două zile.Prietenul meu, doctorul, făcuse cu cele două părți ale conflictului „pe muchie de cuțit" puțină psihanaliză și reușise să-i împace pe veri. In noaptea cind imi povestea cum decursese împăcarea (făptașul avea nevoie de iertarea victimei și de catalogarea conflictului drept „ceartă in familie" pentru a scăpa de circumstanțe agravante) cădea cu inima străpunsă de cuțit cazangiul B. D. de la șantierul naval, cel despre care am vorbit la începutul a- cestui întristător reportaj. Aparent, legătură ele fac matcă : a cuțitului folosit drept u- nealtă a vendetei. Și a repercusiunilor economice și morale pe care trebuie să le suporte colectivitatea.— O zi de spitalizare costă 268 de Iei — imi spune doctorul Șerban Iliest u. 3ani plătiți de stat, căci a-

nu există nici o între cazuri. Dar parte din aceeași a alcoolismului și

UN MEDIC DIN GIURGIU, CARE COASE 
UNEORI ZILE Șl NOPȚI LA RÎND „RĂ- 
NITII DE PE CÎMPUL DE LUPTĂ CU... 
STICLA", FACE 0 PROPUNERE ECHITA
BILĂ : BĂTĂUȘII SI ACCIDENTAT!! DIN 
CAUZA EBRIETĂȚII SĂ-SI PLĂTEASCĂ 

SPITALIZAREACu săptămâni înspitalul său, să-1 aștept, ore pină cind

pe pe chel-doua zi. cu el in

țit, o voce stinsă care, la întrebarea doctorului :„Ce-ai simțit tu. măi N„ azi-noapte ?". a răspuns ca de pe altă lume: ..Don’ doctor. eu n-am simțit altceva decît că. la un moment dat, am murit 1“Parcă cerea palme, dar doctorul ii prescria medicamente. Scumpe. Multe din import. Antibiotice puternice, capabile să lupte cu plăgile infectate de cutitul trecut prin haine. „Ba ai murit de vreo patru ori, numai noi știm cum te-am salvat!" Bolnavul a avut a- tunci un rînjet galben, care m-a înfricoșat: „Don’ doctor, să mă fac eu bine, și vi-1 trimit pe văru-miu ăla care a vîrit cuțitu’ în mine, și mai rupt! O să cirpiți Ia el trei zile și trei nopți, și șase luni n-o să iasă din spital ! îl pensionez !“Planul era măreț ! îl cio- pîrțea. îl ținea sase luni in spital și. ca o încoronare a vitejiei, îl... pensiona. Din banii cui ? Bineînțeles, din banii statului. Mi-am zis atunci că „bolnavul". a« cărui maladie se declanșase atit de brusc intr-o sordidă circiumă, scăpase o vorbă sub imperiul febrei. Și. pentru că doctorul mi-a spus că „pacientul" lui va trebui să rămină în spital vreo trei săptămini, m-am

meni pusă în mișcare șl o- bligată i........................... 'timpul și satisfacerea cimpul de 1— Și ce buie făcut ?— Alcoolismul nu privit decit în față circumstanțe Desigur, eradicarea lui se cere făcută cu mijloace complexe in care au de jucat un rol profilaxia, și cultura, cînd scrieți alcoolici', aveți grijă să adăugați comentariul că aceștia nu reprezintă decit o infimă minoritate. Acesta este un adevăr care nici nu mai trebuie demonstrat. Știm bine care este ținuta morală a poporului nostru, știm bine ce idei îi animă pe cei care muncesc cinstit și trăiesc o viață omenească. Alcoolismul nu este la noi un flagel, dar încă mai există. Și trebuie s-o recunoaștem cu singe rece pentru a lua măsuri în deplină cunoștință de cauză.Ca medic tă re tolerabilă. Vendeta, urmările conflictelor de circiumă nu trebuie să se mai poată face pe banii) statului. Cine are chef să bea și să se taie in cuțite, să-și plătească internarea in spital, tratamentul fiind exclus de la ajutorul pentru boală. Este o chestiu- elementară etică și unor astfel de măsuri

să-și cheltuiască energia pentru rănitului pe luptă cu sticla, credeți că tre-trebuie și fără atenuante.
important atit cît și educația Dumneavoastră, la ziare despre totdeauna

însă, mă revol- o anumită sfade lucruri) in-

sistența medicală este gratuită chiar și pentru cei ce au chef să-și vire în ei cuțitele după ce s-au imbătat ca porcii 1 Cuvîntul este tare, dar I-am cintărit bine și vă rog, dacă scrieți ceva despre aceasta, să-1 menționați. Și acești 268 de lei încă n-ar fi cea mai mare pagubă, deși am avut „pa- cienți" pe care, din cauza alcoolului și a cuțitului, a trebuit să-i țin cite două- trei luni în spital, ba, după aceea, am fost acord concedii convalescență, cazuri, chiar mese forme de pensionare cu grad de invaliditate. Să mai adaug pagubele de ordin moral ? Și faptul că un număr de paturi este mereu ocupat de „accidentați" la circiumă, în vreme ce alți bolnavi, care ar meri! a grabnică îngrijire, trebuie să aștepte programări îndelungate, deoarece urgentele primează în zurile ? Și truda Și medicamentele și singele pentru transfuzii. și nopțile albe, și jalea din familii ?„Pacienții" de acest soi — continuă întunecat medicul — așteaptă liniștiți să se facă bine și s-o ia de la capăt, că leafa le merge, ajutorul de boală continuă de la sine... Toate, din banii statului. Patologia de urgență generată de alcool reprezintă un procentaj pe care îl cunoaște orice spital — curba statistică a a- cesteia este întotdeauna in creștere în zilele de sărbătoare. sîmbătă noaptea, in zilele de plata salariului, m sezonul nunților, în perioada tulburelului și a încălzitului cazanelor de țuică. Am primit uneori răniți cu cuțitele la încăierări de circiumă care erau atit de beți incit, in timpul intervențiilor chirurgicale, nici nu Ie mai puteam face a- nestezierea. Dar lucrurile nu se termină aici. O dată ieșit din spital, „pacientul" începe cursele expertizelor și contraexpertizelor medicale. goana după certificate de boală pentru atestarea continuității in cim- pu! muncii, pentru invaliditate, pentru pensionare ; o întreagă armată de oa-

nevoit să le medicale de iar în unele să le întoc-

toate ca- noastră ? scumpe,

ne de luarea ____  _______________n-ar avea decît rolul fast al unei profilaxii sociale. Același regim cred că ar trebui aplicat accidentați- lor de circulație din cauza ebrietății. Am avut destui pacicnți care, ureîndu-se beți la volan și accidentin- du-se, au stat cu lunile sub îngrijire medicală, iar singurele lor griji materiale erau cum să se aranjeze ca să-și repare mai ieftini mașinile. Atunci cînd v-am spus că o zi de spitalizare costă la noi, în medie, 268 de lei, nu înseamnă că tot atita costă ziua de vindecare a unuia tăiat cu cuțitul sau accidentat în automobil. Cazurile acestea necesită îngrijiri speciale, o cantitate dublă sau triplă din medicamentele cele mai scumpe ; deci, dacă am calcula cu exactitate, astfel de „bolnavi" pe care numai alcoolul ni i-a trimis pe patul de spital sînt bolnavi „de lux", cu mari pagube pentru stat.Doctorul în științe medicale Șerban Iliescu este un eminent chirurg, comunist, care de 20 de ani lucrează la Giurgiu într-un mare spital căruia ii consacră întreaga sa activitate profesională. Ca structură sufletească nu face parte dintre acei oameni așa-ziși „duri", gata oricînd să a- plice sancțiuni și măsuri radicale. Am ținut să fac a- ceste fugare precizări, adu- cindu-Ie tocmai argument la convingerii cu vorbea despre implicațiile „vendetei pe spezele statului". Dacă, așa cum spune cunoscutul proverb romanesc: „Cine bea pin-la-mbă- tare, nume bun în lume n-are", se poate mulțumi numai cu stricarea reputației, cel ce și-a vătămat lui sau altuia corpul în stare de ebrietate și bate la ușa spitalelor in chip de urgență, să umble și pe la buzunar și să plătească. Căci nici frica nu păzește mai bine pepenii, ca buzunarul.
loan GRIGORESCU

ca pe un temeinicia care imi

— Am trecut și hopul ăsta !Desen de I. Dogar M ARINESCU
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litera- : să o-aspectele atributele

CU CÎTEVA ZILE IN URMĂ PUBLICAM ÎN ZIARUL NOSTRU OPINIILE UNUI OM AL PRODUCȚIEI PRIVITOARE LA ROLUL 
CONTRACTELOR ECONOMICE IN APROPIEREA INVĂȚĂMINTULUI SUPERIOR DE PROBLEMELE PRODUCȚIEI. DĂM, DE 

ACEASTĂ DATĂ, CUVÎNTUL UNOR CONDUCĂTORI DE INSTITUTE DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR
al lemnului

VIDA GHEZA LA 60 DE ANI

— Dacă in anul 1971 institutul nostru și-a onorat 11 contracte in valoare de 497 056 lei, acțiunea de desfășurare a cercetării științifice pe bază de contract economic cu producția s-a extins și mai mult in 1972 cind s-a ajuns la 34 de contracte cu o valoare totală de 2 210 483 lei. în acest an am reușit ca pină la 21 februarie să avem încheiate 17 contracte in valoare de 2 048 215 lei ; se găsesc in curs de definitivare alte 56 de contracte în valoare de 2 561 485 Iei. Beneficiarii contractelor încheiate piuă în prezent și ai celor in curs de definitivare sint unități de cercetare, instituții centrale și locale, dar mai ales unități agricole de producție. La efectuarea cercetărilor prevăzute in aceste contracte participă un număr de 189 cadre didactice, ceea ce reprezintă cam 45 la sută din totalul personalului didactic din institut.
— In ce proporție tematica 

abordată in aceste contracte are 
un caracter prioritar ?— Nu într-o anumită proporție, ci în totalitatea ei tematica cercetărilor desfășurate pe bază de contract este axată pe soluționarea unor probleme deosebit de stringente pentru producția agricolă. Citeva exemple sint edificatoare. Contractele aparți- nînd facultății de agronomie includ teme cum sint crearea de noi soiuri și hibrizi (grîu, porumb, soia), stabilirea și îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare la principalele plante de cultură, combaterea poluării și valorificarea apelor reziduale, combaterea bolilor și dăunătorilor ia principalele plante de cimp și horti- viticole. Facultatea de zootehnie este prezentă cu elaborarea metodologici de ameliorare a taurinelor, optimizarea sistemelor de alimentație a animalelor, valorificarea unor noi surse furajere ș.a. Facultatea de îmbunătățiri funciare are în programul său de cercetare probleme de optimizare a relațiilor sursă de apă — sisteme de irigații — producție agricolă, probleme privitoare la introducerea automatizării în funcționarea sistemelor de canale de irigații etc., etc. O asemenea orientare caracterizează activitatea de cercetare pe bază de contracte la toate facultățile din cadrul institului nostru.

— Dincolo de aceste enume
rări am vrea să știm care este 
eficacitatea economică a _ con
tractelor astăzi șl pe ce căi ve-

deți posibila sporirea ei m con
tractele viitoare ?Eficacitatea economică se manifestă deopotrivă în sfera creșterii randamentului de producție, cit și în asigurarea condițiilor necesare cadrelor didactice pentru studierea unor probleme care, prin finalizare, să permită îmbogățirea conținutului cursurilor universitare. Cîteva cifre sînt concludente : aplicarea în practică a recomandărilor rezultate din cercetarea temei „Cultura cartofului extra- timpuriu în bazinele din sudul țării" a asigurat în ultimii ani o creștere a randamentului ia hectar cu 50 la sută față de 1970, ceea ce înseamnă un plus de venit in valoare de 4 000 lei.' ha. Cit privește căile de sporire continuă a eficacității economice a contractelor, ele vizează atit activitatea propriu-zisă a cadrelor didactice. cit și perfecționarea metodologică de Și a contractului economic, ca factor scamă al integrării invățămintului cercetării cu producția.

— Mai concret, ce aveți in 
vedere ?- în actuala situație cind, așa cum de altfel se întîmplă in institutele de învățămint superior de toate profilurile. situația contractelor se raportează pe facultăți și pe catedre, există uneori tompa cadru fără partea la efectuarea cercetărilor pe bază de contract nu se poate realiza integral programul de modernizări aplicat in- vățămiiitului nostru superior. După cum, spre a mă referi la celălalt aspect de care vorbeam, trebuie subliniată necesitatea unei mai bune coordonări a activității de cercetare din unitățile de invățămint superior agronomic de către ministerele care le tutelează : Academia de științe a- gricole și silvice, prin institutele sale, trebuie să primească comenzi precise, iar sarcinile de cercetare să se repartizeze potrivit capacității și numărului de cadre didactice existente în institut. De asemenea, se simte nevoia ca beneficiarul să aibă o atitudine mult mai fermă in ce privește formularea și precizarea temelor spre rezolvare și finanțarea lor la timp, ca și introducerea obligatorie în producție, pe scară largă, a noilor soiuri sau tehnologii obținute.

Catedra de istorie a arhitecturii a avut și are un mare număr de contracte pentru elaborarea de relevee (planuri, secțiuni, fațade, perspective) pentru monumentele istorice, in vederea inventarierii, conservării valorificării întregului fond (case etc.), rior, mare lare, pentru executarea de semnale (embleme cu valoare urbanistică reprezentativă) la intrarea în diferite orașe. Există, de asemenea, contracte încheiate cu mari unități economice pe probleme de estetică industrială. Dar realizări cu implicații dintre cele mai profunde in perfecționarea procesului de invățămint — realizări determinate între altele și de faptul că peste 50 la sută din procesul de invățămint îl constituie astăzi elaborarea proiectelor, iar acestea reprezintă, practic, un proces de producție — se identifică în contractele economice la soluționarea cărora participă, sub îndrumarea corpului profesoral, studenții tuturor anilor, cu excepția celor din anul I.
— Vă rugăm să amintiți cite

va dintre aceste contracte.— Toți cei 180 de studenți ai anului II au elaborat, în baza contractului încheiat cu Ministerul Educației și Invățămintului, 180 proiecte de școli, cele mai bune dintre acestea urmind a fi definitivate și aplicate în timpul cel mai scurt. în baza contractelor încheiate cu Consiliul popular al județului Ialomița, studenții anului III au întocmit în semestrul I planuri de sistematizare pentru 18 sate de pe raza județului amintit ; in prezent se perfectează alte asemenea contracte cu județul Ilfov. Peste circa 2 luni, studenții anului IV vor preda proiectele de reamenajare a două dintre arterele Capitalei : Șoseaua Panteli- mon și Șoseaua Iancului. Dar, poate, cea mai importantă realizare pe linia integrării invățămintului cu producția se identifică in faptul că toate proiectele de diplomă ale studenților anului VI tratează teme de producție furnizate de ministere și consilii populare. în baza acestor teme, studenții au mers pe teren, s-au documentat. au elaborat lucrarea intr-o primă fază pe care au supus-o analizei beneficiarului, după care,: în conformitate cu observațiile și suges-

Și istoric vechi românești, monumente Catedra de arhitectură de inte- desen și reprezentări, ca ur- a solicitărilor consiliilor popu- a organizat concursuri interne

tnle primite de la factorii producției, precum și din partea catedrelor de profil din institut, studenții au trecut acum la definitivarea proiectelor de diplomă. După susținere și aprobare le vor preda beneficiarului spre aplicare.
— Ce consecințe comportă in 

planul perfecționărilor de an
samblu ale invățămintului supe
rior participarea in masă a stu
denților la soluționarea contrac
telor economice ?— Consecințe cu caracter deopotrivă educativ și profesional. Pentru că una este să-l înveți pe student pe baza schițelor din atelier cum se face sistematizarea unei așezări rurale și alta e să-l trimiți însoțit de profesor în sat și comună, să vadă cum trăiesc oamenii, ce nevoi reale resimt și ce păreri au ei înșiși despre felul cum ar trebui să fie sistematizată localitatea lor. în acest al doilea caz se realizează o premisă esențială pentru pregătirea viitorilor arhitecți ca oameni multilaterali, specialiști care să sintetizeze în orizontul formației lor atributele culturii și civilizației socialiste.

— La o recentă consfătuire 
pe tema integrării invățămintu
lui politehnic in producție se 
vorbea de necesitatea îmbină
rii pregătirii studenților pe 
problemele actualității curente, 
cotidiene de producție, cu pre
gătirea lor in funcție de cerin
țele deceniilor următoare. Cum 
se reflectă aceasta in institutul 
dumneavoastră ?— O asemenea problemă privind conceperea și desfășurarea invăță- mintului merită, după părerea mea, să ne rețină atenția, spre a-i putea preintimpina secință știe că firesc, mare decît un plan de invățămint. Așa incit dacă astăzi, de pildă, sistematizarea satelor se definește ca o preocupare terminată de tare la care tră, în procesul pregătiriirilor arhitecți trebuie să avem ca o asemenea preocupare să fie receptată nu doar in trăsăturile ei de moment, ci într-o perspectivă mai amplă, de 20-430 de ani, cind studenții noștri de azi vor participa efectiv în procesul de producție.

Râscoala

mai

în marginea de nord a țării, la Baia Mare, pe „Dealul florilor", trăiește in simplitate și modestie, printre minerii unde s-a născut și intru totul asemenea lor, unul dintre cei mai autentici și mai înzestrați artiști ai poporului nostru, sculptorul Gheza Vida (sau mai degrabă cioplitorul, cum își spune el însuși), care împlinește astăzi 60 de ani de viață.Străveche vatră românească, Maramureșul este vestit pentru marea strălucire a artei sale populare, pentru monumentalele porți pe care sint cioplite tradiționale motive ornamentale, asemenea cu cele din Oltenia, de la celălalt capăt al arcului carpatic. Fiu de miner sărac, vățind amara școală i-a plăcut de frăminte lutul și să scobească lemnul, plăsmu- ind fel de fel de figuri, in care vădea multă fantezie. Dar asemenea preocupări nu-i puteau a- duce pita și țolul, așa că a trebuit, incă din fragedă vîrstă, să-și cîștige singur îmbucătura, trudind ici și colo, în mină și la pădure. Pentru artă îi rămîneau doar serile.în 1937 expune pentru întîia oară la o expoziție colectivă locală, unde a- duce mai ales sculpturi cu implicație’ wfciala. Dar încă din ajunul deschiderii, poliția intervine cu brutalitate, scoțindu-i din

sală trei reliefuri care înfățișau țărani răsculați, porniți să-și facă dreptate. între timp cunoscuse pe comuniști și intrase în rindurile mișcării muncitorești. învățase de la ei că, pentru a înflori, arta are nevoie in primul rind de libertate. Iar poporul care-1 dăduse lumii pe Velazquez, pe Goya, pe Picasso era pe atunci grav amenințat de pericolul fascismului. Și pentru că, mai ales în ceea ce-1 privește, artistul nu poate fi despărțit de om, de luptătorul pentru dreptate, în toamna aceluiași an, 1937, asemenea a sute de antifasciști de la noi, el pleacă pe frontul războiului civil din Spania, lup- tind în rindurile unității militarescurtele clipe de răgaz continuăplească în lemnul tare de măslin. Ajuns mai apoi intr-un lagăr din Franța, gravează în linoleum un ciclu de emoționante scene din viața internați- lor, ca și din patrie, printre altele acea tulburătoare Sirenă 1933, în care personajul, monumental văzut, alungit, se înscrie simbolic într-un arc de mare tensiune și puternică expresivitate. Ascunse in piciorul de lemn al unui internat, care le-a strecurat soției la vorbitor, aceste gravuri au răzbit și dincolo de sîr- mele ghimpate, fiind apoi reproduse in presa progresista.După multe peripeții.

ajunge sa lupte din nou împotriva fascismului, pe frontul din Cehoslovacia, cerindu-se voluntar în cadrul armatei române. Revenind, in sfirșit, acasă, în vara lui 1945, reîncepe să cioplească, precum un țăran întors din război iși lucrează pămintul. De a- tunci, Vida Gheza a rămas un om al locului său de baștină, acea „țară veche, cu oameni fără pereche'*, cum zice un cintec, dind la iveală an de an opere artistice care i-au largă prețuire.
„De cum îl mai bine, scria Schileru, te simți ispitit 

să-l asemeni cu un co
pac. Unul dintre acei co
paci din care iși dezghioa
că, iși eliberează statui
le. (...) Vida aduce, in 
arta lui, ca și copacii, 
mesajul unui eroism sim
plu și al 
viril".înainte de Gheza este lemnului, pe care-1 plește cu siguranță și in- deminare, transfigurîn- du-1, dindu-i expresie umană. Sub mîna-i îndelung exersată, bușteanul masiv prinde forme ordonate. ’ însăși structura lemnului, morfologia lui, ca și diversele accidente, îl ajută uneori să exprime anumite atitudini, mișcări și sentimente, impunîndu-i, firește, o altă tratare decit lutul. Cunoscutul Dans din Oaș, marcind un moment important in evoluția artistului, este o sculptură de mare autenticitate, ca și relieful Balada lui Pin- 
tea, care evocă expresiv epopeea populară a unuia dintre luptătorii împotriva nedreptăților ciale, sau acel 
de țăran, aflat Brukenthal, de impresionantă, alte lucrări cu ale căror severe turi sugerează ............... .modest și tăcut al acestor temerari muncitori din subterane,

80- eroic Cap la Muzeul o vigoare precum și mineri, in trăsă- eroismul

fiecare m parte, măsură talentului său. Reluind preocupări mai vechi in acest domeniu, a realizat, de asemenea. Monumen
tul de la Cărei, închinat ostașilor români căzuți in lupta pentru eliberarea Transilvaniei. A plecat aici de la unele elemente ale arhitecturii populare maramureșene ; prin chipurile simbolice ale reliefurilor cioplite în piatră, a căutat să dea eliberării dobîndite în 1944 înțelesul unei încununări a luptelor de secole purtate de poporul român pentru libertatea și independența sa. Deosebit de valoros este ansamblul monumental de la 
Moisei, unde cele 12 trunchiuri de stejar (înlocuite anul trecut cu : " ' de piatră), amintind străvechile măști, grupul țăranilor mureșeni uciși aici hitleriști, in toamna 1944....Drumul spre artă lui Vida Gheza s-a făcut firesc, ca o împlinire a unui puternic talent nativ. Prin căutări personale, concentrindu-se cu răbdare și nepotolită pasiune asupra meșteșugului, el și-a găsit singur un stil al său, inimitabil, de o rară originalitate. Lucrările sale rețin atenția publicului prin acel climat de aspră poezie a vieții, prin nota personală pe care o au în ansamblul sculpturii românești contemporane. Chiar de mici dimensiuni, ele au forme monumentale, volume puternice, expresii vii. Considerindurse drept urmaș legitim aJ străvechilor cioplitori a- nonimi. artistul este un strălucit meșter al lemnului, care valorifică \ în forme noi o bogată tradiție de factură populară. El întoarce astfel poporului moștenirea primită ridicată la semnificații majore.

stilpiI de evocă mara- de lui

Marin M1HALACHE
Am prezentat în cele de mai obținută in două mari institute superior, înfățișată de J ■' Fără îndoială, succesele nea de integrare a invățămintului in producție sint evidente. Totodată, se cere arătat că această importantă acțiune, recomandată ca factor esențial, hotărîtor in modernizarea și perfecționarea întregului nostru invățămînt superior, nu cunoaște peste tot suficiente inițiative concrete, strins legate de specificul fiecărui sector de invățămînt, al căror rezultat să poată fi măsurat în eficiența activității economice. Chiar la cele două unități de învățămint vizitate există încă

certe posibilități de îmbunătățire a acțiunii de integrare. Astfel, procentul de 45 la sută din loialul cadrelor didactice rile pe bază de contracte bilitățile pe care le „N. Bălcescu". După lectură ..Ion Mincu“ beneficiarilor — a studențești s-ar putea înscrie în termene mult mai apropiate și, în orice caz, mai atent urmărite in succesiunea preocupărilor specifice institutului. Practica perfecționării invățămintului superior demonstrează că eforturile institutelor

mai bine, mai rapid exigențelorde a răspundesocietății noastre nu se sfîrsesc cu elaborarea de proiecte și documentații, ci continuă cu strădania permanentă pentru transpunerea in producție a celor mai bune soluții tehnico-științi- fice. pentru o exemplară valorificare socială a acestora.Iată motivul pentru care, în continuare, vom urmări felul cum diferitele institute de învă- țămint superior înțeleg să acționeze pentru realizarea sarcinilor ce le revin în acțiunea de integrare cu producția.
In acest an școlar, zestrea didactică a Grupului școlar profesional și tehnic al Ministerului Educației și învățământului s-a îmbogățit — prin autodotare — cu un cabinet de științe sociale și un altul de protecția muncii. A fost modernizat și cabinetul pentru predarea limbilor străine (in fotografie).
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0 Cupa gloriei: CAPITOL 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45;
20,45.
• Moartea Regelui Negru :
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : LUCEAI’ARUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Nunta de piatră : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 16.; 18,15; 20,30. 
a Pe aripile vintului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
• Adio, arme 1 : SCALA -
13; 16,30; 20, BUCUREȘTI
12,30; 16; 19,45, FAVORIT ■ 
12,45; 16; 19,15.
e Bamby : DOINA — 9.30; 11.30;
13.30.
B Andrei Rubliov : DOINA — 16;
19.30.
• Ursul Yogi : TIMPURI NOI 
9—20,1.5 în continuare.
o Drumul spre Vest : FEROVIAR
— 8,30; u; 13,30; 16; 18,30; 21
CELSIOH — 6,31); 11; 13.31
18,30; 21, GLORIA — 8,30; 11 
16; 18,30; ............... "*
11,45; 15,30 
o Zestrea : 
15,30; 17,45;
18; 20,15.
• Iu umbra violentei : MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
0 Căldura miinilor tale: UNIREA
— 16; iu; 20.
a Poliția mulțumește
— 9; 11,15; .......... ""
VOLGA — 
18,15; 20,30,
20,15.
• Grăsuna :
20.15.
a Maria Stuart
INTRE POPOARE — 15,30;
20.15, TOMIS — 9; 11,30; 15,30

• Opera Română ; Don Carlos
- 19.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa
bia) : Valentin și Valentina — 20. 
O Teatrul „C. I.. Nottara" (sala 
Magheruj : O, Memphis — 19,30, 
(sala Studio! : Schimbul — 20.
• Teatrul Giulești : Vassa Jelez- 
uova — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 15; 17.

9,00 Curs de limbă engleză. Lec
ția a 42-a. Prezintă prof, 
unlv. dr. Dumitru Chițoran.

9,30 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi.

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Prim-plan. Dr. ing. Attlla 

Palfalvi, profesor la Insti
tutul politehnic din Cluj.

10,35 Muzică populară cu I Gre- 
culescu.

10,45 La ordinea zilei. Azi, in ju
dețul Prahova.

11,00 Revista literară TV.
12,00 Film serial „Pe urmele lui 

Caplja" — episodul V. Pro
ducție a televiziunii iugosla
ve. Regla Ivan Hetrich. în 
distribuție : Ljubisa Sa-
mardzic, Fabian Sovagovlc, 
Ivo Serdar, lovan Licina. 
Telejurnal.
Curs de 
Lecția a 
Telex. 
Tragerea 
întrebări

18,40 Interpretul preferat ■ 
rin Anastasiu.

19,00 Timp și anotimp în agri
cultură.

19,20 1GO1 de seri.
19,30 Telejurnal.

limbă germană. 
42-a.

Pronoexpres.
șl răspunsuri.

Do-

31, AURORA 
18; 20,30.
DRUMUL SĂRII

20, POPULAR — 15,30;

GRIVIȚA 
13,30; 16; 18,15; 20,30, 
9; 11,15; 13,30; 15,45;

ARTA — 15,30;

ÎNFRĂȚIREA
18;

______  ..... i«; 
2oX FLAMURA — 9; 11,30; 15,30; 
18; 20,30.
m Zece negri mititei — 10; 12;
14, Sărmanii flăcăi — 16,30, Casa 
din vale — 18,45, Ariane — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
0 Explozia: FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20, COSMOS — 18; 20,15.
0 Domnului profesor, cu dragos
te : BUZEȘTI — 15,30; 16; 20,15.
0 Fata care vinde fiori : MUNCA
10; 15,30; 18; 20.30.
0 Qucimada : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Anul carbonarilor : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
o Lupul mărilor : Răzbunarea :
PROGRESUL — 15,30; 19.
0 Bariera : CRÎNGĂȘI •
18; 20,15.
0 Războiul lui Murphy
LEȘTI — 15.30: 18 : 20,30.
0 Bănuit e mortul : VITAN
15,30; 18; 20,15. ’
0 Mania grandorii : FLOREASCA l
— 15,30; 18; 20.30. ’
0 Arena aeriană : RAHOVA 
16: t8: 20.
0 Marea evadare : VIITORUI
15,30; 19.

O dramaturgie originală e menită să o- glindească actualitatea unei epoci. Această necesitate este un imperativ cerut și confirmat de istoria tuturor literaturilor lumii.Dramaturgia originală românească a debutat, prin pana inspirată a lui Alecsandri, sub semnul reflectării unei actualități imediate, vezi „Cinticelele comice'*. Apoi, prin geniul lui Caragiaîe s-a ridicat la culmi de virtuozitate nesperate. Nu trebuie să uităm niciodată această lecție de mari învățăminte, și anume că „O scrisoare pierdută" e un adevărat reportaj al politicii anului 1884. revendicat de toate județele de munte ale țării. Dar un reportaj sortit nemuririi, fiindcă scriitorul a reușit să surprindă — in fapte ce se petreceau sub ochii lui — semnificații e- scnțiale, de rezonanță istorică.Să aruncăm o privire asupra celor mai izbutite lucrări dramatice românești scrise între cele două războaie.mi] Petrescu. Mihail Mihail Victor perele cu creațiile lui Mircea Ștefănescu sau Tudor
piesele lui Ca- George Zamfirescu, Sebastian sau Ion Popa. O- lor. împreună

20,00 Ctntecul saptaminn : „Țara 
mea cu ochi frumoși" de Pe
tre Mihăescu, pe versuri de 
H. Negria. Interpretează 
na Badea.

20,05 Teleobiectiv.
20,25 Teleclnemateca. Ciclul 

grid Bergman. „Lumina 
gaz". Regla George Cukor. 
Cu: Ingrid Bergman. Charles 
Boyer, Joseph 
zintă Ecaterina 
24 de ore. 
Campionatele 
patinaj artistic 
perechi. Transmisiune 
rectă de la Bratislava, 
mentator: Cristian Țopescu.

Cotton.
Oproiu.

mondiale
— proba

PROGRAMUL II

O viață pentru o idee : Dr. 
M. Ciucă.
Program de circ. 
Agenda.
Portativ ’73.
Bucureștiul necunoscut. Ora
șul, un caleidoscop (II). 
Cîntece șl jocuri populare 
cu Stela Balea, Cornelia To- 
derică, Rozalia Oprea, Dan 
Vasile, clarinetistul loan Ghe- 
rac și formația de dansuri a 
Uzinei de autocamioane din 
Brașov.
Roman foileton „Piatra Lu
nii" — după romanul lui W. 
Collins. Regla Paddy Russell. 
Cu : Vivien Heilbron, Robin 
Ellis, Basil Dlgnam, Anna 
Cropper, John Welsh, Ka
thleen Byron, Martin Jarvis.

Mușatescu, au nuat să fie o tare fidelă a plărilor trăite cești scriitori, baricada încrederii lor în forțele progresului, într-o vreme cind a- ceste forțe treceau pri.ntr-o Pravă amenințare.In continuarea unei asemenea tradiții era firesc și chiar obligatoriu ca dramaturgia noastră contemporană să se dezvolte ca o literatură a actualității, a unei actualități în plină și permanentă schimbare și creștere, a unei actualități calitativ deosebite, pe plan moral, de cea oare i-a premers. Teatrul lui Aurel Baranga, Horia Lovi- nescu, D. R. Paul Everac, Popescu, Alexandru Mlrodan, Alexandru Voitln, M'haiî Davidoglu. Dan Tăr- chiîă, Ecaterina O- proiu, Ilie Păunescu, sau Teodor Maziîu, ca să citez doar citeva nume dintr-o pleiadă mult mai amplă, impune, înainte de price, și mai ales înaintea oricărei judecăți de valoare, constatarea că reprezintă un teatru al împrejurărilor de azi, al vieții noastre socialiste. Un teatru în care ultimul sfert de veac e oglindit în semnificațiile sențiale, chiar

piesele apărute pînă acum n-au epuizat măreția unei vremi de o complexitate infinită, n-au ajuns pe culmile la care dramaturgia noastră e chemată să se ridice.Viața de azi a omului prezintă marele a- vantaj de a se desfă-

ochii lui, într-o lume cunoscută, decît să i se arate fapte petrecute cu secole și milenii in urmă, chiar dacă întîmplările aduse în cadrul scenei sînt împodobite cu decoruri și costume sclipitoare. Omul de azi, constructor al unei so-

tualitate folosim alt termen : viața, viața noastră de fiecare zi și de fiecare ceas, înțelegem de ce oamenii își dau cu convingere asentimentul lor crările de teatru flectă această care semnifică rațiunea lor de

dinală este cum înfățișezi această actualitate pentru ca pătrunderea ei în conștiințe să fie la înălțimea să-și major : unui clar. în această direcție, dramaturgia noas

testament artistic de o deosebită valoare. Testament ce a rodit binefăcător în conștiințele scriitoricești care au venit după ei. Ei s-au situat neclintit pe pozițiile unei turi menite glindească realității,

șura într-o neîncetată efervescență, de a înfățișa in permanență, ca intr-un caleidoscop veșnic mișcat, aspecte inedite și de a stirni tot timpul, fără pauze, fără întreruperi și răgazuri, interesul spectatorilor. E un adevăr, ce nu mai are nevoie de demonstrații, că publicul zilelor noastre va fi întotdeauna mai interesat să vadă pe scenă ceea ce se întâmplă în viață sub

cietăți noi, tinere, viguroase și în plin asalt spre cucerirea atitor redute cite i le mai ridică în drumul său viața, va fi întotdeauna mai preocupat de problematica existenței lui imediate, de- cit de întrebări ce și-âu primit demult răspunsul, chestiuni sensibilitatea universul lui tual.Dacă in loc

tență. Iar dovada exactă și fără replică o dă însăși mișcarea teatrală, in de frecventează zi cu zi teatrele noastre piesele inspirate actualitate.în procesul complicat al elaborării iei opere teatrale, reflectarea actualității aste doar prima treaptă. Treapta următoare, problema car-

tră beneficiază, de asemenea, de o fericită și fertilă tradiție. De la începutul său, scrisul de teatru românesc a fost o poezie dramatică adăpată la izvoarele realismului. Opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, a lui Alexandru Davila, a lui Barbu Delavran- cea, ca și a lui Vasi- le Alecsandri sau Ca- ragiale constituie un model de orientare realistă, un adevărat

nepieritoare ale vieții, ale unei existențe înțelese rațional și transpuse în metafore esențializate. Piesele perioadei antebelice — aș cita ielelor, Cadir, nume,Gaițele parte turie elocventă că fidelitatea față de realism constituie chezășia perenității lucră-

cîteva : Jocul Take, Ianke șiSteaua fără Titanic-vals, sau Acolo, de- — sînt o măr-

rilor dramatice, fuzia de sevă face să înfrunte tragiile vremii.Și, în sfirșit, aș voi să insist asupra ultimei condiții care hotărăște valoarea unei piese, aceasta fiind de fapt condiția fundamentală : filozofia care o însuflețește și o justifică atit in ochii contemporaneității cit și in fața istoriei literare. Cu excepția fabricatelor de duzină, menite cel mult să amuze un public lipsit de ambiții intelectuale, orice piesă poartă cu ea o filozofie topită in miezul lucrării dramatice, încorporată in sensul general al dramei sau al comediei, și în fiecare replică a ei. Nu e vorba de concepte de cugetare savant comunicate, ci de o filozofie intrinsecă, o gindire strins legată de piesă, implicată în însăși structura ei, imposibil de imaginat în afara lucrării, după cum nici lucrarea nu poate fi fără aceastăMarii lumii filozofii pi gonii trați zona rale, lație ne,

toxicat cugetări Oricum poate fi afara i clare a poetului dramatic, a unei filozofii care să ajungă la conștiința publicului.Dramaturgii noștri actuali au încă o șansă. Șansa de a beneficia de o filozofie de înaltă ținută umanistă și de mare profunzime : filozofiadespre lume, om și viață a clasei muncitoare, filozofia mar- xist-lenlnistă. Cu cit lucrările dramaturgilor se vor impărtăși mai puternic din coastă filozofie și cit o vor topi mai meinic în piesele care le vor scrie, noastră ciștiga

concepută gindire. dramaturgi ai au exprimat înaintate. — literari, și rămași amneziei gene- au pus în circu- gindirl subalter- cînd n-au in-

atit poezia dramatică va în vigoare, în claritate și în forță de convingere. Dramaturgia creată în țara noastră, in ultimul pătrar de veac, este — prin ceea ce are ea mai valoros — o garanție că drumul scrisului nostru dramatic e bun, că pe această cale — dezvoltată, amplificată, sporită in energii tă pe teatru tistice
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Conferințele județene ale secretarilor Comitetelor de partid Cronica zilei Pe marginea Conferinței de ia Roma a opiniei

și președinților consiliilor populare comunale
SovieticeLa invitația C.C. al P.C.R., în perioada 19—27 februarie a.c., o delegație de activiști ai P.C.U.S., condusă de tovarășul D. P. Guliev, secretar al C.C. al P.C. din Azerbaidjan, a efectuat o vizită in țara noastră, pentru schimb de experiență în domeniul propagandei.Membrii delegației au avut convorbiri la Secția propagandă a C.C. al P.C.R., la Comitetul municipal București al P.C.R., Comitetele județene de partid Dolj și Sibiu, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Academia „Ștefan Gheorghiu", Comitetul de stat al Radioteleviziunii române, Uniunea ziariștilor.Oaspeții sovietici au vizitat, de a- semenea, o serie de obiective economice și social-culturale din Capitală, precum și din orașele Craiova, Sibiu și Brașov.

La încheierea vizitei, delegația de activiști ai P.O.U.S. a fost primită de tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La primire,, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, au participat tovarășii Aurel Duca, membru supleant al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., și Constantin Potîngă, adjunct de șef de secție C.C. al P.C.R.A participat, de asemenea, V. Drozdenco, ambasadorul U.R.S.S. București.
*

lai. la
în seara zilei de marți, delegația a părăsit Capitala, indreptîndu-se spre patrie.

In dezbatere dezvoltarea economică 
și social-culturală a așezărilor rurale

J

Tovarășul Adalbert Crișan, bru al Comitetului Central al dului Comunist Român, prim-secre- tar al Comitetului județean Bistrița- Năsăud al P.C.R., care a reprezentat partidul nostru la cel de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist San-
mem- Parti- marinez, s-a înapoiat, marți după- amiază, in Capitală.Pe aeroportul Otopeni erau pre- zenți tovarășul Nicolae bru al C.C. al P.C.R., partid. Guină, mem- activiști de(Agerpres)

Delegația de universitari 
din Algeria a

si oameni de I
părăsit Capitalaoa-Al-Delegația de universitari și meni de știință din Republica geriană Democratică și Populară, care a făcut o vizită in țara noastră, a părăsit, marți la amiază, Capitala.înainte de plecare, prof. Hadj Sli- man Cherif, consilier al ministrului învățămintului superior și cercetării științifice din Algeria, a declarat unui redactor al Agerpres : Vizita făcută ne-a prilejuit abordarea unui cerc larg de probleme privind colaborarea reciprocă în domeniul în- vățămîntului superior și în sfera cercetării științifice, precum și posibilitățile extinderii acestei conlu-

crări în viitor. Vreau odată, buna mea activitatea care se România pentru apropierea învăță- mîntului superior de cercetare și producție. Cu concursul colegilor români, vom elabora o serie de proiecte vizind organizarea, pe lingă universități algeriene, a unor unități de cercetare și practică productivă. în același sens s-au exprimat prof. Berberi Abdelahic, rectorul Universității din Constantine, și Ben- hasim Mohamed Lakhdar, profesor de științe economice la Universitatea din Alger.

să relev, tot- impresie despre desfășoară în

La întreprinderea de prefabricate din beton-Călărași

în cadrul conferințelor. județene ale secretarilor comitetelor de partid și președinților consiliilor populare comunale ținute in județele Maramureș, Constanța și Ilfov, un loc central l-au ocupat analiza activității desfășurate pentru mobilizarea maselor de oameni ai muncii la realizarea planului cincinal înainte de termen, înfăptuirea sarcinilor privind creșterea producției agricole, în cadrul Conferinței județene Ilfov a fost subliniat faptul că planul producției industriale pe anul 1972 a fost realizat cu 16 zile înainte de termen, obținîndu-se o producție suplimentară în valoare de aproape 220 milioane lei. De asemenea, cu toate vitregiile naturii, agricultura județului a înregistrat cea mai mare producție din istoria sa, livrînd fondului central al statului 51 500 tone cereale peste prevederile planului. In Conferința județeană Constanța a fost evidențiată activitatea cooperativelor agricole din localitățile Co- nacu, Murfatlar, Satu-Nou și Poiana, care au realizat, anul trecut, o producție medie de griu între 3 200 și 3 850 kg la hectar, a celor din Fîn- tînele. Darabani. Costinești, Viișoa- ra, Căscioarele și 2 Mai, care au obținut, în medie, intre 5 400 și 6 200 kg porumb la hectar.în atenția conferințelor a stat, de asemenea, modul in care a fost asigurată aplicarea legii privind conservarea și apărarea fondului funciar. în cadrul Conferinței județene Maramureș a fost evidențiat faptul că lucrările de îndiguiri noi însumează 35 km, iar taluzările de maluri 211 000 mp. Primarii comunelor Girliciu și Independența, din județul Constanța, s-au referit la posibilitățile largi pentru lărgirea suprafețelor arabile prin acțiuni de desecare. desființarea drumurilor inutile. nivelarea unor terenuri accidentate. amplasarea mai judicioasă a construcțiilor zootehnice. La Conferința județeană Ilfov s-a subliniat că anul acesta, prin lucrări de îndiguiri, desecări și prin acțiunile vizind înlăturarea excesului de umiditate, vor fi reintegrate în circuitul agricol 14 500 ha.Luind în discuție îndeplinirea Programului național de dezvoltare a zootehniei, participanții la conferințe au relevat o serie de succese în acest domeniu. Semnalînd creșterea simțitoare a efectivelor și a producției animaliere, înregistrată in ulti-

mul timp, primarul co-munei Cumpăna, din județul Constanța, a propus să se stabilească măsuri care să asigure organizarea și conducerea corespunzătoare a fermelor zootehnice, îmbunătățirea asistenței veterinare și a condițiilor de desfacere a păsărilor. Primarul comunei Topa- lu a arătat că țăranii cooperatori din comuna sa au încheiat pină acum peste 100 de contracte cu cooperativa agricolă pentru creșterea tăurași- lor în gospodării proprii.Sistematizarea localităților rurale și activitatea edilitar-gospodărească au oferit, de asemenea, un prilej pentru schimbul de păreri și de experiență pozitivă. în județul Maramureș, de pildă, prin munca patriotică, au fost efectuate lucrări edilitare în valoare de peste 101 milioane lei, cu 15 milioane lei mai mult decit era prevăzut în angajamentul anual. S-a subliniat însă că n-au fost folosite toate rezervele umane și materiale de care dispune județul.Participanții la conferințe au formulat numeroase angajamente mobilizatoare. La Conferința județeană Ilfov, de pildă, s-a propus ca prin folosirea rațională a bazei materiale și a condițiilor de care dispun satele și comunele din această parte a țării să se asigure sporirea producției agricole, la toate culturile, astfel incit să se obțină, peste plan, cel puțin 100 kg griu, 200 kg porumb, 2 000 kg sfeclă de zahăr, 1 000 kg legume de cîmp la hectar. în secțiile de industrie locală ale județului se preconizează obținerea unui mare volum de produse și executarea, pentru export, a 44 000 mp covoare orientale. De asemenea, locuitorii județului au înscris în planul de activități patriotice realizarea a cel puțin 400 milioane lei la lucrările de interes obștesc și edilitar-gospodărești.în încheierea conferințelor, într-o atmosferă entuziastă, cei prezenți au adresat telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care se exprimă hotărirea locuitorilor satelor de a depune eforturi susținute pentru înfăptuirea prevederilor privind dezvoltarea multilaterală a agriculturii, a tuturor acțiunilor îndreptate în direcția propășirii economice și soclal-culturale a fiecărei așezări rurale, pentru realizarea o- biectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului. (Agerpres)

Marți dimineața a plecat la Roma prof. dr. docent Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, care, la invitația Institutului Național pentru Comerțul Exterior al Italiei (I.C.E.),'va face o vizită în această țară.La plecare, pe aeroportul Otopeni, era de față Antonino Restivo, ambasadorul Italiei la București.(Agerpres)
în industria locala

a județului Cluj

2 000 PRODUSE 
DE BUNURI

DE LARG CONSUMCLUJ (coresnondentul ,,Scinteii", Al. Mureșan. — In prezent, cele 10 întreprinderi de industrie locală din județul Cluj realizează peste 2 000 produse, în majoritate bunuri de larg consum, care sint solicitate atit pe piața internă, cît și la export. Pentru îmbogățirea și diversificarea gamei sortimentale, in acest an se vor mai introduce în fabricație peste 300 de produse noi, printre care garnituri complexe de mobilă, ÎO tipuri de mic mobilier stil, 35 de corpuri de iluminat, siguranțe automate pentru circuite interioare, produse chimice de mic tonaj și altele.în același timp, toate întreprinderile industriei locale clujene se preocupă pentru continua modernizare a tehnologiilor de fabricație. în afara fondurilor de investiții alocate, unitățile respective vor realiza mașini, utilaje și instalații prin autodotare, în valoare de peste șase milioane lei, printre care mașini automate pentru fabricarea inelelor de siguranță, cuptoare pentru tratamente termice, instalații pentru prelucrarea deșeurilor de policlorură de vinii.Industria locală a județului Cluj este prezentă și pe piața internațională. Ea exportă produse.în peste 20 de țări din Europa, Africa, Asia și America. Cele mai solicitate și apreciate' produse pe piața externă s-au dovedit a fi covoarele manuale, garniturile complexe de mobilă, mașinile pentru prelucrarea lemnului, împletiturile din nuiele.

publice internaționale consacrate Vietnamului

Sprijin poporului vietnamez
în „bătălia reconstrucției"

„Mereu ailături de Vietnamul eroic". „Acum, ca și in timpul războiului, sprijin deplin luptei drepte a poporului vietnamez pentru independență și libertate, pentru respectarea dreptului său sacru de a-și hotărî singur destinele". Sub aceste lozinci s-au desfășurat zilele trecute Ia Roma lucrările Conferinței internaționale a opiniei publice consacrate Vietnamului. Printre cei peste 600 de participant!, la conferință a luat parte și o delegație a opiniei publice din România. In dorința de a informa pe cititorii noștri despre obiectivele și rezultatele acestei intilniri, nc-am adresat conducătorului delegației, PROF. TUDOR IONESCU, președintele Comitetului național de solidaritate eu lupta poporului vietnamez, președintele Comitetului național pentru apărarea păcii.
— Pentru început, v-am rund 

să ne vorbiți despre inițiatorii 
acestei conferințe, despre 
bilurile ei practice.— întâlnirea de la Roma a inițiată de Comitetul Executiv Conferinței de la Stockholm privind Indochina și de Comitetul național „Italia—Vietnam". Fiind prima manifestare internațională după încheierea Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam, această conferință, la care au fost invitați șl au participat delegați ai opiniei publice de diferite convingeri și ideologii din 65 de țări ale lumii, și-a propus să facă un schimb larg de opinii în legătură cu sarcinile forțelor iubitoare de pace, in primul rind în lupta pentru respectarea riguroasă a acordului. în același timp, în cadrul conferinței s-au purtat multiple discuții legate de condițiile și perspectivele unei dezvoltări democratice in Vietnamul de sud, de organizarea ajutorului internațional pentru refacerea economiei R.D. Vietnam și a regiunilor afectate de tare.

mo-fost al

acțiunile mUi-
după părerea 
cele mai im-

O gama, variata de sortimente 
pentru șantierele de construcții

A APĂRUT ȘTIRI SP RTI E

Colectivul întreprinderii de prefabricate din beton Călărași a do- j vedit, nu 'O 'dată,- receptivitate' și promptitudine -la solicitările pro- iectanților și constructorilor. Dacă in 1967, cînd a intrat în funcțiune, întreprinderea călărâșeană producea doar cîteva sortimente — jgheaburi și tuburi precomprima- te din beton și piese metalice de îmbinare pentru șantierele de irigații — în cei 6 ani care au trecut de atunci și-a diversificat și extins continuu activitatea, ajun- gînd anul trecut să-și dubleze a- proape capacitatea de producție. In același timp, asimilarea noilor sortimente cu grad superior de finisaj (in prezent întreprinderea livrează prefabricate pentru toate categoriile de construcții) a impus reprofilarea „din mers" a secțiilor și introducerea unor tehnologii complexe de fabricație.Folosirea pe scară largă a prefabricatelor din beton răspunde criteriilor de economicitate și o- perativitate impuse de ritmul a- lcrt al construcțiilor Concomitent cu reducerea perioadei de execuție, șantierele de construcții se transformă în fapt în șantiere de montaj, scăzind consumul de metal de două-trei ori față de procedeele tradiționale.— Putem executa acum orice e- lemente precomprimate, de diferite forme și dimensiuni, pentru o gamă largă de construcții — ne spune ing. Victor Orlovschi, directorul întreprinderii. Putem livra

beneficiarilor, pe bază de comandă, grinzi dc 15, 18 și 24 de metri, chesoane curbe pentfjj. acoperișuri j.cu deschiderea de 12 mâțrî’șl 1,5 și'' 3 metri lățime, elemente pentru'a-' coperișuri, planșee portante și altele. Practic, posibilitățile de a asimila noi sortimente sint încă mari. Ne gîndim la elemente de susținere pentru galerii de mină și traverse de cale ferată, iar secția confecții metalice poate executa estacade, conducte, tipare metalice și alte utilaje pentru industria materialelor de construcții. Transportul pe șantiere il putem asigura cu echipament confecționat în atelierele proprii pentru mijloace auto, vagoane sau nave fluviale.Incepînd cu trimestrul II, întreprinderea călărâșeană va dispune de cea mai mare și modernă balastieră amplasată pe Dunăre, care poate livra de la stația de expediție cu mijloace auto, vagoane și șlepuri balast brut, piatră de dimensiuni mai mari pentru construcția de drumuri și agregate sortate de diferite mărimi pentru executarea de betoane de înaltă rezistență. O dată cu intrarea în funcțiune a secției de beton celular autoclavizat, întreprinderea va incepe să livreze elemente nearmate (înlocuitori de cărămidă), va executa comenzi de elemente pentru construcții industriale, agrozootehnice și locuințe.
Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scinteii'

DE LA ADAS

!><r

,.ANALE DE ISTORIE" 
ale Institutului de studii 
istorice și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.
Nr. 1 1973

Ț- ’ ' t • " .

• Patinaj artistic. — La Bratislava au început ieri campionatele mondiale, competiție care reuntș'e sportive și sportivi din 22 de țări ale lumii. După primqle trei figuri obligatorii, în clasamentul probei individuale feminine .-dpnduce canadiana Karen Magnussen (cu ■ 120.10 puncte), urmată de arpericana Ja-
In județele Vrancea și lași

LA 2 MARTIE 1973

Relatările transmise ieri la redacție de corespondenții noștri din două județe unde au căzut cantități mari de zăpadă ne informează asupra Trăsurilor care s-au întreprins de către consiliile populare, de către cetățeni, pentru înlăturarea zăpezii, pentru normalizarea circulației.în județul Vranc^a, de pildă, stratul de zăpadă a atins 60 cm. Pe firele electrice și telefonice s-au depus cantități mari de ninsoare, ceea ce a dus Ia avarierea unora dintre rețelele de lumină electrică și legături telefonice, la întreruperea circulației pe unele trasee. în aceste condiții, comitetul județean de partid a întreprins măsuri deosebite pentru deszăpezire, pentru restabilirea legăturilor telefonice, .electrice și de circulație întrerupte. Din unitățile economice ale județului au fost mobilizați, încă din cursul serii de 26 februarie, 150 de electricieni care s-au constituit în echipe speciale de intervenție, iar în ajutorul ’ echipelor de depanatori ale oficiului județean de poștă și teleco-

municații au venit lucrători liști și din județele Brăila, Bacău și Iași. Pină dimineața repuse în funcțiune rețeaua de mentare cu apă a orașului platforma industrială C.F.R. Focșani, brutăriile din Adjud, Odobești și Mă- rășești, circuitele telefonice din orașele și comunele afectate de viscol, în municipiul Focșani, în celelalte orașe ale județului, în comune, miî de cetățeni participă — alături de mijloacele mecanizate — la degajarea zăpezii.In ultimele trei zile a nins insistent și în județul Iași, unde stratul de zăpadă a atins 40—50 cm. Sîntem informați că și aici au fost puse în mișcare toate mijloacele de deszăpezire, că mii de cetățeni iau parte, în orașe și comune, la înlăturarea zăpezii. Activitatea unităților economice se desfășoară normal.

specia- Vaslui, au fost aii - Galați,

net Lynn (116.50 p), elvețiană Karen Iten (114 30 p) etc.
o Box. — în cadrul turneului internațional de box de la Minsk s-au desfășurat meciurile reuniunii semifinale. Pugilistul nostru la categoria svmirmwcăv, Alexandru ■Sigheti. l-a învins la puncte pe iugoslavul > Mile Rădici, urmînd să-1 întilnească în finală pe Vladimir Ivanov (U.R.S.S ). Ton Moldovan a pierdut 1» puncte în fața lui Ivan Ztevici (U.R.S.S.).
o Echipa de fotbal — tineret (sub 21 de ani) care, sub numele de Steaua București, participă la turneul internațional de la Viareggio. rezervat echipelor de tineret, a susținut meciul retur cu formația A.C. Milan, învinși în primul joc cu 1—0, fotbaliștii români și-au luat revanșa, obținând victoria cu scorul de 2—1. Pentru departajarea celor două echipe s-au executat lovituri de la 11 m, rezultatul fiind de 8—7 in favoarea echipei Steaua, care în etapa următoare va intîlni formația Lanerossi Vicenza.
o Tenis. — Campionul cehoslovac •Tan Kodes a cîștigat proba de simplu din cadrul turneului internațional de tenis „indoor" de la KO'n. în finală, Kodes l-a învins cu 6—3, 6—3, 6—1 pe neozeelandezul Brian Fairlie.

— Care sint, 
dumneavoastră, 
portante idei care s-au desprins 
din dezbaterile intilnirii și ce 
hotăriri concrete au fost adop
tate ?Evidențiind că aplicarea integrală, in termenii prevăzuți, a documentelor semnate la Paris reprezintă condiția sine-qua-non pentru instaurarea unei păci durabile și pentru reconstrucția Vietnamului, participanții la conferință au fost unanimi în a aprecia că lupta pentru traducerea în viață a acordului trebuie să constituie o sarcină de prim ordin a tuturor forțelor progresiste și democratice din lume. în acest sens, conferința a a- dresat un Apel tuturor organizațiilor internaționale și naționale : sindicale, politice, religioase, culturale, (le femei și (le tineret, pentru a-și intensifica și lărgi acțiunile îndreptate spre susținerea aplicări! depi’ne a acordului si spre sprijinitea'materială și politică-a poporului vietnamez.Numeroase din intervențiile prezentate în cadrul intilnirii, precum și unele clin documentele adoptate s-au referit, așa cum era și de așteptat. la ajutorul internațional ce urmează să fie acordat poporului vietnamez, pent™ a-și putea vindeca rănile războiului, pentru reconstrucție. „In condițiile create de semnarea Acordului dc la Paris, sprijinirea poporului vietnamez în efortul său de reconstrucție, lung și dificil — se arată intr-una din rezoluțiile

conferinței — trebuie să devină nn act de solidaritate al tuturor statelor și popoarelor, indiferent de regimul lor social". Manifestindu-și direct a- deziunea la acest nobil obiectiv internaționalist, numeroși partlcipanți la conferință au făcut cunoscute diverse inițiative concrete, fie la nivel de stat, fie la nivel de organizații, pentru sprijinirea poporului vietnamez în bătălia reconstrucției.In legătură cu un alt obiectiv al conferinței, cel referitor la situația milltanților politici deținuți de autoritățile salgoneze din Vietnamul de sud, nu de puține ori ne-a fost dat să ascultăm in timpul intilnirii declarațiile unor martori oculari, ca, de pildă, profesorul francez Jean Pierre Debris, care a fost întemnițat doi ani în închisorile din Saigon, despre torturile la care sint supuși mii de patrioți suri-vietnamezi. despre lipsa oricăror drepturi democratice, despre legile excepționale antipopulare decretate de regimul Thieu. în unanimitate participanții Ia conferința de la Roma s-au pronunțat pentru curmarea acestei stări de lucruri, cerind respectarea drepturilor fundamentale ale populației din Vietnamul de striată a obligațiilor acest sens cuprinse in Paris.
— Ce ne puteți 

contribuția delegației române 
la conferință ?— în discuțiile purtate in timpul Intilnirii, ca și în materialele prezentate, delegația română — făcîn- du-se exponentul întregii opinii publice din țara noastră — a exprimat hotărârea fermă a României socialiste, a întregului popor român, de n sprijini pe toate căile procesul de restabilire a păcii în Vietnam, de a acorda poporului vietnamez ajutorul său neprecupețit pentru înfăptuirea aspirațiilor și intereselor sale legitime. în acest fel. ța-a noastră acționează tn spiritul politicii sale principiale pe care a adoptat-o chiar din primul moment, da sprijin și ajutor ne toate țănmu- y'le "jpâț^'ria!, 'miiitar. politic, di- prontatic' — ~a Vi>'t.nă!mitlUi lirptător, a cauzei sale ‘ dF-Spte.Această poziție și acest sprijin, asa cum am putut să ne dăm seama și cu prilejul Conferinței , de la Roma, se bucură de o largă apreciere din partea guvernului R.D. Vietnam, al G.R.P. al Republicii Vietnamului de S.ud, din partea întregului popor vietnamez, a tuturor forțelor progresiste.

sud, aplicarea riguroase In Acordul de la
spune despre

Interviu consemnat de
Radu BOGDAN

Tragerea LOTO

Administrația asigurărilor de stat anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor de viață din 27 februarie 1973 au ieșit cîștigătoare următoarele opt combinații de litere :
a mărțișoruluiAdministrația de Stat Loto- Pronosport organizează tradiționala tragere Loto a mărțișorului, care va avea loc in ziua de 2 martie 1973. La această tragere se vor atribui, în număr nelimitat, autoturisme „Dacia-1300" și „Trabant-601", premii in bani de valoare fixă și variabilă. De asemenea, se vor atribui, tot în număr nelimitat, excursii în Ungaria și Iugoslavia (cu autocarul, durata circa 10 zile), precum și excursii in Grecia (cu avionul, durata circa 8La tragerea rului se poate riante de cite lei, varianta dreptul de participare la toate extragerile. Se vor efectua 5 extrageri în trei faze, astfel : extragerea I, obișnuită, de 9 numere diferite din 90 ; extragerea a II-a, obișnuită, de 7 numere diferite din restul de 81 ; extragerea a III-a, suplimentară, de 6 numere diferite din 90 ; extragerea a IV-a, suplimentară, de 6 numere diferite din 90 și extragerea a V-a, specială, de 8 numere diferite din 90. In total vor fi extrase 36 de numere cîștigătoare. Depunerea biletelor ciștlgătoare se va face pină în ziua de marți, 6 martie 1973, la ora 13, în orașele reședință de. județ, și pină în ziua de luni, 5 martie 1973, la ora 13, in celelalte localități.

1) J.S.H. i 2) I.L.O. ; 
M.B.D.; ft) O.A.N.; 5. Y.R.L. ;
6) N.E.N. 5 7) D.Q.M. 8) V.V.L.

3)

Toți asigurații cărora le-au ieșit cîștigătoare una sau mai multe din aceste combinații de litere urmează să se adreseze unităților ADAS pentru a primi sumele cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri, este necesar ca asigurați! să achite primele de asigurare la termenele stabilite.
V

vremea

zile).Loto a mărțișo- participa cu va- 2 lei, 5 lei și 15 de 15 lei avînd

Astăzi, in sala Dinamo din Capitală va avea loc, cu începere de la ora 18, o interesantă gală de box. la caro vor participa pugiliști fruntași din cluburile bucureștene.Printre cei care treptele ■ ringului Ștefan Boboc, Gabriel Pometcu, Cornel Hoduț, Nicolae i jocaru etc.
vor urca se numără : Ștefan Băiatu,Păpăiău, Petre Co-

semnalat ninsori temporare !n Banatului și alTransilvaniei,a Moldovei și Crișanei, în Po- jumătatea de zona de munte, a fost variabil.

Ieri în țară : Vremea a fost rece, îndeosebi in jumătatea de nord, unde și cerul a fost mai mult acoperit. S-au estul dișul nordîn sudul țării, cerul Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări locale în Oltenia, Podișul Transilvaniei, nordul Moldovei, vestul Bărăganului, Dobrogea și regiunile

muntoase, viscolind local zăpada. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 5 grade la întorsura Buzăului și Huedin și 6 grade la Fetești. în București : Cerul a fost variabil. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 5 grade.Timpul probabil pentru zilele de l, 
2 și 3 martie. în țară : Cerul va Ii temporar noros. Se vor semnala precipitații locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 12 și minus 2 grade, Iar maximele vor fi intre minus 3 și plus 7 grade. în București : Cerul va fi temporar noros. Se vor semnala precipitații de scurtă durată. Vint potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Reluarea curselor 
de pasageri pe DunăreNAVROM comunică reluarea, cu începere de la 27 februarie, a tuturor curselor de pasageri pe Dunăre. Astfel, navele de călători efectuează curse zilnice pe brațele Sf. Gheorghe, Sulina și Chilia, pe sectoarele Brăila — Galați — Tulcea ; Brăila — Piatra Frecăței ; Hirșova — Mărașu — Brăila ; Cernavodă — Brăila ; Călărași — Ostrov ; Tr. Severin — Ostrovu Mare și Orșova — Moldova Veche. De asemenea, între Orșova și Moldova Veche iau început sa circule din nou navele rapide.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Produse tehnice de cauciuc
cu o largăMarele Combinat de articole tehnice din cauciuc din Pitești, important obiectiv al economiei naționale, realizează zilnic mii de produse și repere cu o largă Întrebuințare in toate ramurile industriale. Intre acestea un loc important ocupă benzile transportoare de uz general și de rezistență ridicată. In minerit, unități petrochimice și de rafinărie se folosesc cu bune rezultate benzile cu inserții textile, greu inflamabile și anticoroidale și cele cu rezistență mare la uleiuri. In combinat s-au realizat pentru prima dată in țară benzi transportoare cu inserții de oțel ce se utilizează cu bune rezultate în minerit. La acestea se adaugă și garniturile presate de 0,5 mm, cele de mare ga-

întrebuințarebarit, garniturile profilate bu- retoase, compacte și f’.anșate pentru autoturismul Dacia 1300. Anul acesta au fost introduse în fabricație 30 de produse noi : furtunuri petroliere, oxiaceti- lenice, pentru sorburi de apă etc. Programul de asimilare pentru 1973 prevede _ omologarea și introducerea in producția de serie a 900 de noi repere. Este vorba de garnituri presate profilate și mansoane pentru autocamioanele Roman, autoutilitara TV 12, diferite garnituri presate pentru industria chimică constructoare de mașini și pentru agricultură.
GheorejJîe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii

’-I

)II

I

frontul performanței, în clipa in care se va face legătura dintre cele două sisteme de normare, cel general școlar și singur atunci codim ței fundația solidă de care are atîta nevoie.Pină atunci, să ne oprim atenția asupra acțiunilor întreprinse, în colaborare — în vederea pregătirii operațiunii de normare — de către Ministerul Educației și învățămintului și Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport (prin Centrul său de cercetări științifice), cialiști ai forurilor angajați in această susținută muncă de criterii obiective, a

altul specializat. Ar urma un sistem, de ansamblu, iar abia vom putea afirma fără să ne că l-am construit performan-

și 5 măsurători somatice, reprezentative pentru principalele calități motrice și dimensiuni somatice. Prelucrate apoi statistic, au fost stabilite valorile medii pe țară. Cum, astfel calculate, mediile caracterizează în ■proporție de peste 99 la sută numărul celor testați, rezultă că ele sint reprezentative și pot fi interpretate ca atare.Din concluziile desprinse din acest studiu reținem că datele somatice (înălțime, greutate, perimetre, d’a- metre corporale) sint mai bune de- cit acum 10 ani, confirmind prezen-

urban, mai ales) să cuprindă obligatoriu o alergare, de 5—15 minute, cu toți elevii sănătoși, în ritm uniform, de intensitate necritică. Probele motrice avînd ca suport principal forța (statică și dinamică), precum și cele care au drept suport rezistența (cardio-respiratorie și cea a principalelor grupe musculare) sint, de altfel, prin excelență per- vîrstele. necesarăfectibile oricând, la toate Aceasta face posibilă și intervenția profesorului de educație fizică. In direcția aceasta există propunerea ca, pentru a lucra in da
Numeroși spe- menționate sint perioadă intr-o elaborare a unor unor unități de măsură care să stabilească cu precizie rezultatele educației fizice. Despre stadiul acestor preocupări, despre modul și data aplicării în practică a unor astfel de norme, am discutat, zilele acestea, cu prof. Alexandru Forțu, director al Direcției educației fizice dih M.E.I., și prof. Virgil Ma- ziiu, de la Centrul de cercetări științifice al C.N.E.F.S.Pornind de la necesitatea cunoașterii stării de sănătate, a creșterii somatice și dezvoltării motrice a elevilor — punct de plecare In stabilirea cu obiectivitate a criteriilor, a normelor de care aminteam — centrul de cercetări al C.N.E.F.S., in colaborare cu organele de specialitate din M.E.I., a elaborat in anii 1970—1972 un studiu în rîndurile populației școlare din clasele I—XII ale invă- țămintului de cultură generală și anii I—III din învățământul profesional. Totalul celor măsurați (s-a testat capacitatea de efort fizic) a fost de aproape 88 000 elevi și eleve din toate clasele, constituind eșantioane cu semnificație statistică (in medie 3 la sută) din întreaga populație școlară de vîrsta și sexul respectiv. Bateria de teste a cuprins 10 probe de factură sportivă

Cum măsurăm efectele
educației fizice în scoală ?

» 1

ța și în țara noastră a unui fenomen — caracteristic în țările cU nivel ridicat de trai — denumit accelerație a creșterii". Pe de parte însă, evoluția calităților trice — din a căror însumare zultă potențialul biomotric — ritmuri și valori diverse ; unele în- scriindu-se ca satisfăcător dezvoltate, altele situîndu-se la un nivel necorespunzător. Viteza, spre exemplu. chiar dacă apare ca fiind mulțumitoare, poate fi serios îmbunătățită. Rezistența cardio-respiratorie la eforturile de durată — considerată de fiziologi drept cel mai corect indiciu al rezistenței organice generale — este una dintre calitățile motrice cele mai slab dezvoltate, în masă. Este urmarea lipsei mersului pe jos ! De aci, sint de părere specialiștii, necesitatea ca, in ideea îndeplinirii normelor, fiecare oră de educație fizică (in mediul

,.de altă mo- re-are
plină cunoștință, profesorii să aibă un catalog, un caiet personal, in care, pentru fiecare elev in parte, să-și noteze : avizul medicului sau contraindicați^ sa (dacă este cazul), rezultatele măsurătorilor la 3 dimensiuni somatice (înălțimea, greutatea, perimetrul toracic) și la 5 probe motrice (viteza, rezistența cardio-respiratorie, rezistența musculară locală în regim de forță, aruncări cu mingea de oină, combinata forță-vi- teză).Bateria aceasta de teste, actualmente aflată in curs de verificare și completare de către specialiști de Ia Institutul de educație fizică și sport, va fi experimentată încă în cursul a- cestui an școlar. Este, de fapt, ultima fază dinaintea introducerii sale în toată rețeaua invățămîntului general, liceal și profesional. După cunoașterea efectelor aplicării practice — in trimestrul III — în școli si

zone diferite Ga orașe șl sate, la munte și la șes), forurile Interesate, sub directa conducere a Ministerului Educației și învățămintului, vor da formă definitivă normelor respective, în așa fel ca generalizarea lor să poată fi efectuată o dată eu anul școlar 1973—1974.Din cele aflate cu ocazia discuției amintite, reținem că normele au un caracter unic, pe clase și sexe, fiind valabile și obligatorii in toată țara. Se intenționează ca la aplicarea lor să existe și elementul stimulativ — pentru elevi, ca și pentru profesori. Aprecierea se va face prin trei calificative : foarte bine, bine, satisfăcător.Este absolut firesc ca, In această largă și importantă acțiune, preocupările să nu se limiteze strict la e- laborarea normelor de control. Pregătirea cadrelor de specialitate (pentru actualii profesori, prin cursuri de scurtă durată), atragerea rețelei sanitare la măsurătorile necesare, la întocmirea fișelor individuale de capacitate fizică pentru fiecare elev, editarea unor manuale în ajutorul profesorilor și învățătorilor, revederea și îmbunătățirea programelor a- naiitice — iată tot atitea condiții care pot asigura succesul continuu, pot spori cu adevărat efectul activității de educație fizică.Desigur, criteriile, o 'in programa analitică, obișnuința profesorilor din toate școlile. Totuși, îndeplinirea de fond a normelor, o îndeplinire in adevăratul și generosul țel pentru care vor fi create, va necesita depășirea graniței orarului școlar pină la cuprinderea întregii sfere a activității sportive, in orele de răgaz, în duminicile și în zilele de sărbătoare. Dincolo de orarul cotidian, copiii vor ieși sub cerul liber să se pregătească, să se fortifice în sumedenii de întreceri prealabile îndeplinirii criteriilor respective. Va fi, intr-adevăr, o largă și fructuoasă luare de contact cu cadrul natural, o petrecere sportivă a timpului liber, cu aerul curat in plămînii tineri |i eu voia bună in suflete.
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ACTIVITATEA DIPLOMATICĂ
in legătură cuPoporul laoțian salută semnarea Acordului Întîlnire

ORIENTUL APROPIATEnrico Berlinguer
John GolianMAREA ADUNARE POPULARĂ DIN SAM NEUA

înțelegere națională in Laos.

O O

cabinetelor precedente.

afacerilor externe, este numit vice- prim-ministru al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene.

trei zile in India, martie — anunță

Zambiei Cabrai.
în deȘi

SAM NEVA 27 (Agerpres). — în zona eliberată a Laosului, Sam 
Neua, a avut loc o mare adunare populară, organizată de Comitetul 
Central al Frontului Patriotic Laoțian, pentru a saluta semnarea Acor
dului de restabilire a păcii și

în cadrul legislative în Gabon, majoritățicandidat la

australian sesiune după urma scruti-
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cabinetul Trudeau în măsura acțiunile guvernamentale co- Partidul

care au fron- comună de-a junglei amazo-

dezvol- cu toa- tot mai ca o imperioa-

R. F. a Germaniei. Mașini blocate pe șoseaua care traversează munții Feld- 
gerg, datorită zăpezii căzute din abundență

chemarea celorC.G.I.L.,

știut că în ul- ani relații-structurii economiei nipone

PARIS 27 — Corespondență de la Paul Diaconescu : La Palatul 
Majestic — centrul de conferințe internaționale de pe Avenue Kleber 
din Paris — au continuat marți lucrările Conferinței internaționale asu
pra Vietnamului, care se desfășoară in virtutea Acordului de înce
tare a războiului și restabilire a păcii in Vietnam.

® Comitetul de redactare a documentului final și-a început 
activitatea

în ședința de marți a conferinței, prezidată de Stefan Olszowski, ministrul de externe al R.P. Polone, (care, Împreună cu Mitchell Sharp, ministrul de externe al Canadei, a- sigură, alternativ, președinția ședințelor) au luat cuvintul Adam Malik, ministrul de externe al Indoneziei, Stefan Olszowski, Nguyen Duy Trinh, ministrul de externe al R.D. Vietnam, Alec Douglas-Home, ministrul de externe al Marii Britanii, Tran Van Lam, ministrul de externe al Republicii Vietnam, Andrei Gromîko, ministrul de externe al U.R.S.S. La ședință a luat, de asemenea, cuvintul Kurt Waldheim, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.Tot marți, au Început lucrările

Comitetului de redactare creat de conferință, prezidat de reprezentanții Poloniei și Canadei și cuprinzind experți și consilieri ai delegațiilor participante. Comitetul este însărcinat cu pregătirea unui proiect al documentului final al Conferinței internaționale asupra Vietnamului.S-a căzut de acord ca următoarea ședință a conferinței să se desfășoare joi.

Consultările multilaterale

HELSINKI 27 (Agerpres). — Trimisul special Agerpres, R. Grecea- nu, transmite : Dezbaterile de marți din cadrul consultărilor multilaterale de la Helsinki, privind pregătirea conferinței cooperare modul de reuniunii î cuvintul Franței, României, Angliei, Belgiei, Poloniei, Spaniei, Maltei și Bulgariei. în intervențiile lor, vorbitorii au relevat necesitatea de a se trece la concretizarea ne-

i pentru securitate și în Europa, s-au referit la organizare a lucrărilor în această etapă. Au luat reprezentanții U.R.S.S., Italiei, R.D.G.,

gocierilor, la adoptarea unor soluții goneral-acceptabile.Participanții la reuniune au ajuns la un acord de principiu cu privire la activitatea de elaborare a ordinii de zi și de definire a sarcinilor pentru comisiile ce urmează să funcționeze în faza a doua a conferinței general-europene. în acest sens, s-a convenit asupra constituirii unui grup de lucru care să înceapă, ne- întîrziat, examinarea și sintetizarea propunerilor referitoare la primul punct al ordinii de zi și, în același timp, să definească sarcinile ce vor reveni comisiei corespunzătoare.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

CAIRO 27. — (Agerpres) Mahmoud Fawzi, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt, l-a primit pe ambasadorul României la Cairo, Petru Burlacu. In cursul întîlnirii, au fost discutate unele probleme privind dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări.

Convorbiri 
ale secretarului 

general al O. N. U.PARIS 27 (Agerpres). — La Paris a avut loc o convorbire între Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., și Andrei Gromîko, ministrul de externe al U.R.S.S., aflați în capitala Franței cu prilejul Conferinței internaționale asupra Vietnamului — relatează agenția T.A.S.S.
★Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a făcut o vizită ministrului de externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, informează agenția V.N.A.

Andrei Gromîko, ministrul de externe al Uniunii Sovietice, și William Rogers, secretarul Departamentului de stat al Statelor Unite — aflați la Paris, unde participă la lucrările Conferinței internaționale asupra Vietnamului, au avut marți o întrevedere. Cu acest prilej — relatează agenția T.A.S.S. — au fost abordate probleme ale relațiilor so- Vleto-americane șl o serie dă alte probleme de interes reciproc.
VIETNAMUL DE SUD 27 (Agerpres). — Agenția de presă Eliberarea informează că, la 25 februarie, o companie a gărzii civile saigoneze, sprijinită de artilerie, a lansat un atac asupra sectorului Nam Ban, din provincia Tuyen Duc, pe care Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud îl desemnase drept loc unde urma să întimpine delegația G.R.P. în echipa mixtă militară de la Dalat. în ambuscadă, și-au pierdut viața 4 persoane, iar alte două au fost rănite.Agenția a denunțat acest act premeditat și extrem de grav al administrației saigoneze, subliniind că el constituie o încălcare a prevederilor Acordului de la Paris asupra Vietnamului.
SOHYO se pronunță 

pentru schimbarea

TOKIO 27 — Corespondentul Agerpres, FI. Țuiu, transmite : In capitala niponă se desfășoară lucrările convenției extraordinare a SOHYO, convocată pentru a dezbate, în primul rînd, programul de acțiune al acestei centrale sindicale în campania revendicativă de primăvară, care va începe Ia sfîrșitul lunii martie și va continua pînă la începutul lunii mai.Președintele SOHYO, Makoto Ichikawa, a rostit o cuvintare în care a subliniat necesitatea schimbării structurii economiei Japoniei și a obținerii unei îmbunătățiri substanțiale a condițiilor de trai. Ichikawa a arătat că flotarea și reevaluarea yenului este o consecință firească a structurii economice a Japoniei, caracterizată prin salarii mici pentru muncitori și printr-un sistem de asigurări sociale inferior sistemelor din alte țări.Secretarul general al SOHYO, Shogo Oki, a declarat că SOHYO se pronunță pentru un front comun Ia care să participe toate centralele sindicale japoneze și toate partidele politice din opoziție.La convenție au luat cuvintul reprezentanți ai Federației sindicatelor independente (Churitsu Roren), ai P.S.J. și P.C.J.

La adunare au luat parte prințul Sufanuvong, președintele C.C. al F.P.L., și alți membri ai conducerii Frontului, precum și Khamsouk Keola, președintele Alianței forțelor patriotice neutraliste din Laos, și alți reprezentanți ai conducerii Alianței.Luînd cuvintul la adunare, prințul Sufanuvong a arătat că semnarea acordului este rezultatul luptei Frontului Patriotic Laoțian și a forțelor patriotice neutraliste, fiind, totodată, și o victorie comună a celor trei popoare indochineze.Vorbitorul a arătat că victoria obținută prin semnarea Acordului <le restabilire a păcii și înțelegere națională in Laos a dovedit că, oricît de puternice ar fi forțele agresiunii, nu poate fi subjugat un popor care luptă pentru apărarea țării sale, pentru asigurarea respectării drepturilor sale naționale și pentru menținerea păcii în lume.

Prințul Sufanuvong a declarat : „Frontul Patriotic Laoțian va îndeplini ferm toate prevederile acordului, rezervîndu-și dreptul de a contracara orice acte de sabotare a păcii de către cealaltă parte".Vorbind în cadrul aceleiași adunări, Khamsouk Keola a declarat că forțele patriotice neutraliste laoțiene se vor alătura eforturilor Frontului Patriotic Laoțian și celor ale întregului popor, pentru a milita în apărarea unei înțelegeri naționale trainice.

LONDRA 27. — Corespondentul A- gerpres transmite : Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, care face o vizită în Anglia la invitația P.C. din Marea Britanie, a avut convorbiri cu John Golian, secretarul general al partidului. Au fost discutate probleme privind relațiile dintre cele două partide și s-a făcut o trecere în revistă a situației internaționale actuale, precum și a situației din mișcarea comunistă și muncitorească internațională.

DAMASC.. — Președintele Siriei, Hafez Assad, l-a primit în audiență pe președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat — informează agenția France Presse. în cursul întrevederii au fost abordate aspectele actualei situații din Orientul Apropiat, precum și problemele rezistenței palestinene.

Spre o aii vaWcare 
a resurselor petroliera

Festivalul filmului vietnamez — activitate care va marca împlinirea a 20 de ani de la semnarea de către președintele Ho Și Min a decretului cu privire la crearea cinematografiei naționale în R. D. Vietnam — se va desfășura la Hanoi, între 28 februarie și 15 martie.

kMarți, Enrico Berlinguer s-a întîl- nit cu secretarul general al Partidului Laburist, Harry Nicholas, cu o serie de deputați din Camera Comunelor și cu lideri sindicali. în cadrul acestor convorbiri au fost analizate probleme legate de necesitatea întăririi colaborării forțelor de stingă, democratice și progresiste din țările Europei occidentale.

WASHINGTON. — Vizita la shington a primului ministru israe- lian, Golda Meir, va permite guvernului S.U.A. să continue schimbul de vederi inițiat cu statele din zona O- rientului Apropiat — a declarat, luni, un purtător de cuvint al Departamentului de Stat american, citat de agenția France Presse. El a relevat, totodată, că o parte a convorbirilor se vor axa pe probleme de interes bilateral, în special în legătură cu asistența economică și militară a Statelor Unite față de Israel, evaluată, anul acesta, la 500 milioane de dolari.Potrivit agențiilor de presă, Golda Meir va avea întrevederi. în următoarele zile, cu președintele Nixon și cu alte oficialități americane.CAIRO. — Ministrul afacerilor externe al Egiptului, Mohammed Hassan Al Zayyat, va întreprinde o vizită oficială de începind de la 7 agenția Reuter.
O B O

agențiile de presă transmit
Consilierul special al pre

ședintelui S.U.A. pentru 
problemele comerciale,Peter Peterson, a avut la Bruxelles, o serie de întîlniri, care au permis efectuarea unui tur de orizont asupra tuturor problemelor — politice, militare, economice, monetare și comerciale — referitoare la relațiile Europei occidentale cu Statele Unite. Printre interlocutorii emisarului administrației s-au aflat Franțois-Xavier președintele Comisiei Piețeine, precum și vicepreședinții C.E.E. responsabili cu relațiile externe ale C.E.E., cu politica energiei, cu problemele economice și monetare. De asemenea, Peterson a conferit cu membri ai guvernului belgian : Willy de Clercq, vicepremier și ministru de finanțe, și Renaat van Elslande, ministrul afacerilor externe.

Un acordcu pr'v*re 'a schimbul de experiență în domeniul construcțiilor de automobile a fost semnat, marți, la Moscova, de președintele conducerii firmei vest-germane ,.Daimler Benz", Joachim Zahn, și de vicepreședintele Comitetului de Stat al U.R.S.S. pentru Știință și Tehnică, Germen Gvișiani, anunță agenția T.A.S.S. Prima etapă a realizării acordului o constituie expoziția „Daimler Benz", care se va deschide miercuri în parcul Sokolniki din Moscova. J. Zahn a declarat că aceasta este cea mai mare expoziție organizată de firma vest-ger- mană.

Gambia și Liberia și-au 
reafirmat hotărîrea de a 
sprijini, în continuare, miș
cările de eliberare națio
nală de Pe continentul african și s-au pronunțat pentru apărarea drepturilor poporului Zimbabwe — subliniază comunicatul publicat incheierea vizitei efectuate la thurst de șeful William Tolbert.au condamnat noile provocări imperialiste împotriva Africii libere și a mișcărilor de eliberare națională, special acțiunile regimului rasist la Salisbury împotriva asasinarea lui Amilcar

îului in Vietnam și Laos, vorbitorul a arătat că Australia va sprijini programele internaționale destinate refacerii economice și sociale a Indo- chinei.
Rezultatul alegerilor din 

Gabon. Lista prezentată de Partidul Democratic Gabonez, alegerilor prezidențiale și care au avut loc duminică a întrunit sufragiile marii a populației. Uniculmagistratura supremă, Albert Bernard Bongo, precum și cei 70 de deputați au fost aleși cu un procent de 97,37 la sută din totalul voturilor exprimate.
In comunicatul publicat 

Ia AlgCI se arata probleme, privind cooperai ea bilaterală — în cadrul vast al relațiilor maghrebiene — ■lupta de eliberare din teritoriile africane aflate încă sub dominație străină, precum și situația din Orientul Apropiat au constituit temele majore ale convorbirilor care au avut loc, la Alger, între președintele .....1 Boumediene și șeful statului mauri- tan, Mokhtar Ould Daddah. dînd problema așa-zisei

Secretarul genera! al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), Nzo Ekhangaki, și-a încheiat vizita în Egipt. El a avut o serie de întrevederi cu președintele Anwar Sadat, consacrate examinării problemelor de actualitate legate de Orientul Apropiat și de țările continentului african, precum și măsurilor adoptate de recenta sesiune a O.U.A. de la Addis Abeba.

Abor-Sahare spaniole, cele două părți și-au exprimat hotărîrea de a-și conjuga eforturile pentru a acționa în vederea decolonizării acestui teritoriu, pentru ca populația sa să-și poată exercita dreptul la autodeterminare. în ceea ce privește situația din Orientul Apropiat, comunicatul arată că pacea in această regiune nu poate fi durabilă, dacă nu se prevede satisfacerea drepturilor poporului pa- lestinean.

Reprezentanții șefilor 
celor două state yemenite, ai Algeriei și Libiei se vor reuni, la 20 martie, în Aden, pentru a proceda la un schimb de informații privind lucrările comitetelor interye- menite, lucrări care au drept scop elaborarea structurilor unui viitor stat unitar yemenit. în jurul aceleiași date vor avea loc și reuniunile comisiilor mixte pentru probleme militare și administrative, precum și cele ale comisiilor pentru educație și asistență sanitară.

Biroul Politic al noului 
partid unic din nordul ye- 
mOnit — „Uniunea Yemenită" — a fost constituit în Republica Arabă a Yemenului. Din Biroul Politic fac parte unsprezece membri, personalități de vază ale vieții politice a țării, între care Abdel Rahman Al Iriani, prim-ministru și membru al Consiliului prezidențial, Abdalah Al Ahmar, președintele Consiliului consultativ (parlamentul), precum și alți foști prim-miniștri și membri ai

Troficul aerian în Franța a fost reluat, luni, dar într-o foarte mică măsură. Cea mai mare parte a zborurilor care au avut loc luni au fost asigurate de companii străine, piloții liniilor franceze refuzînd să primească comanda avioanelor ce urmau să fie dirijate de controlori de trafic militari.

Comitetul Popular Central 
al R. P. D. Coreene 3 emis un decret prin care Hă Dam, ministrul

Parlamentais-a întrunit in prima venirea la putere, în nului din decembrie anul trecut aPartidului Laburist. în discursul de deschidere, guvernatorul general, Paul Hasluck, a menționat că noul cabinet australian a efectuat o serie de schimbări radicale în domeniul politicii externe. Exprimîndu-și satisfacția pentru durilor realizarea acor- încetare războ-

Poliția din orașul vest 
german Diisseldorf a intrat 
luni, în alertă. Intr-° suburbie a orașului a fost găsită o dubă despre care se știa că transporta patru milioane de mărci de la Banca de Stat a landului Renania de nord-Westfa- lia către o altă bancă din Dusseldorf. în camionul abandonat nu s-au mai găsit însă decît 210 000 mărci. După cum a declarat un purtător de cuvînt al poliției locale, acesta este cel mai mare furt din R.F. a Germaniei. Cei doi însoțitori ai dubei, care au dispărut împreună cu... „restul" banilor, nu erau alții decît angajați! unei firme de asigurare a securității transporturilor din Koln !

Un vot semnificativ în cursul dezbaterilor 
parlamentare privitoare la bugetOTTAWA 27 (Agerpres). — Guvernul premierului Pierre Elliott Trudeau a reușit, în cursul dezbaterilor din parlament, să înlăture primul obstacol din calea aprobării noului buget federal : astfel, a fost respinsă — cu 140 voturi, contra 111 — moțiunea de cenzură depusă de opoziția conservatoare, care reproșa ministrului de finanțe, John Turner, faptul de a nu fi propus măsuri destul de eficiente de luptă împotriva inflației.Alături de deputății guvernamentali au votat cei ai Partidului neo-democrat (laburist de stingă). In urma a- legerilor din luna octombrie a anului trecut, acest partid a hotărît să

sprijine în care respund programului său. neo-democrat deține în Camera Comunelor — după cum se știe — 31 din cele 284 mandate, iar Partidul Liberal (al premierului Trudeau) — 109.Guvernul canadian a anunțat că va supune Camerei Comunelor o moțiune asupra aprobării, în ansamblu, a politicii sale bugetare. Neo-democrații și-au exprimat intenția de a susține, și de această dată, cabinetul, apreciind că o serie de măsuri propuse de guvern concordă cu cele preconizate de Partidul neo-democrat.

ROMA 27.trei centrale sindicaleC.I.S.L. și U.I.L. — in întreaga Italie s-au desfășurat, marți, ample acțiuni greviste la care au participat cîteva milioane de muncitori, lucrători agricoli, funcționari din serviciile publice și din alte sectoare de activitate, intrerupînd. temporar, lucrul. Prin mari manifestații, adunări și mitinguri — desfășurate în majoritatea localităților din țară, și la care au luat cuvintul liderii organizațiilor sindicale —, greviștii și-au manifestat solidaritatea cu lupta metalurgiștilor și a lucrătorilor din industria mecanică pentru reînnoirea contractelor de muncă și și-au afirmat dreptul la îmbunătățirea condițiilor de muncă și deviată.

Republica Arabă E- gipt, a cărei producție de petrol se ridică la aproximativ 17 milioane tone anual, desfășoară, în prezent, o activitate susținută în vederea triplării acestei producții in decurs de zece ani. Ziarele publică a- proape zilnic știri despre începerea de noi forări, despre cierile inițiate verse societăți în vederea participării acestora la operațiunile de prospectare, despre dorința Egiptului de a-și crea o industrie petrochimică proprie. Ele acordă o atenție deosebită activității desfășurate de petroliștii egipteni în estul țării, acolo unde se află principala regiune petrolieră a R.A.E. și unde, în ultima vreme, au fost date la iveală noi și bogate rezerve. La 9 ianuarie, după cîteva săntămîni de foraj, aici a erupt într-o cadență de 1 500 de barili zilnic sonda „Kheir 3". „Prospecțiunile petroliere de pe țărmul Golfului Suez — scria „Al Ah-

Inaugurarea strucției unei care, peste trei lega Brasilia de Caracas, dezvelirea solemnă a unui bust al lui Simon Bolivar nu e- puizează ția întîlnirii președinții dera al și Emilio Medici al care a avut loc săp- tămina trecută în localitatea venezueleană de frontieră Santa Helena de Uairen. Aspectul cel mai important al întîlnirii l-au constituit cele cinci ore dc convorbiri private, la capătul cărora s-a semnat o declarație comună, unde accentul a fost pus pe dezvoltarea relațiilor bilaterale, fiind însă abordate, în același timp, și problemele colaborării mai largi între țările latino-americane. Evenimentul are o semnificație remarcabilă, fiind prima întîlnire între șefii de stat ai Braziliei și Venezuelei, țări vecine, tiera lungul nice.Este timii le venezueleano-brazi- liene cunoscuseră o perioadă de răceală. Intîlnirea la nivel înalt de la Santa Helena de Uairen a dus la clarificarea unor probleme în suspensie și Ia netezirea terenului in vederea

semnifica- dintre Rafael Cal- Venezuelei Garrastazu Braziliei,

tinuă să se desfășoare o vastă acțiune de depistare de noi rezerve. Pînă în prezent, Organismul petrolului a primit cereri din partea a 43 societăți străine, care și-au exprimat dorința să prospecteze zonele submarine din apropierea țărmului nordic al Egiptului. Ele au fost urmate de semnarea a trei

ram" — lasă să se întrevadă o producție ridicată. Cel mai mare avantaj al a- cestei descoperiri este că ea a fost făcută de către Societatea Generală a Petrolului, care este o instituție pur națională", ceea ce înseamnă că veniturile rezultate din exploatare vor reveni in întregime statului egiptean.Deși dispune de o '■ cu societăți america - producție mult mai ' redusă, deșertul Occidental se bucură, la rîndul său, de atenția autorităților egiptene. Ca rezultat al cercetărilor întreprinse în- cepînd din 1968 pentru depistarea zervelor de din această ne, la El Alamcin, Abou Razzak, Yadma și în alte pătți au fost săpate zeci de puțuri care produc din plin. Pentru transportarea țițeiului va fi utilizată noua conductă Abou Gharadic — El Alamein, care va începe să intre în probă în Juna martie.Concomitent cu darea în exploatare a a- cestor zăcăminte, con-

ne și canadiene. Alte contracte vor fi semnate în cursul săptă- minilor viitoare. Noile aranjamente — rată ziarele — se deosebesc în multe privințe de cele trecut, fiind încheiate în condiții mai avantajoase pentru statul egiptean.Rezultatele obținute pină în prezent de R. A. Egipt în domeniul industriei petroliere evidențiază dorința acestei țări de a valorifica pe scară cît mai largă resursele sale naționale, de a le utiliza în scopul propriei dezvoltări.

dezvoltării relațiilor de colaborare, ceea ce nu poate fi decît în interesul ambelor țări. Atit poporul Venezue- lei, cit și cel al Braziliei, ca și popoarele din alte state latino- americane sînt animate de dorința de a înainta pe calea progresului economic și social ; în această privință, colaborarea pe plan bilateral și multilateral, cit și tarea relațiilor te țările, este mult apreciată necesitate să.Poate nu întîmplă- tor, acest moment coincis cu de a anunțarea către președintele Caldera a intrării țării sale în grupul intitulat „Pactul andin", la capătul mai multor reprize de negocieri. După cum se știe, grupul andin (alcătuit din Peru, Chile, Columbia, Bolivia și E- cuador) s-a dovedit unica asociație economică subregională din America Latină care a reușit să se dezvolte (celelalte două sînt A- sociația țărilor din Bazinul La Plata și Piața comună din America Centrală). Pactul andin a reușit să accelereze crearea unei piețe comune (în ciuda abaterilor de la program, observate în Bolivia, de la venirea la putere a guvernului Banzer), acționînd apoi ca un punct de atracție, care acum cîștigă ade-

ziunea Venezuelei și, probabil curind. pe cea a Argentinei. în prezent pactul cuprinde o arie cu peste 60 de milioane locuitori, re- prezentind peste un sfert din suprafața A- mericii de Sud, iar in cazul aderării Argentinei, spațiul s-ar dubla. Un important factor de legătură între țările pactului andin este tendința lor de a depune eforturi pentru valorificarea resurselor naturale, în interesul prosperității propriilor popoare.Evoluția Pactului andin nu poate deci să nu fie urmărită cu a- tenție de restul țărilor latino-americane și, în primul rînd, de către Brazilia. Convorbirile de la Santa Helena de Uairen au abordat sub acest raport și aspectele unei asociații economice mai largi, e- ventual la scara întregului continent. Deosebirile firești de păreri în această problemă nu au constituit un impediment în exprimarea dorinței ambelor părți de promovare a unor fructuoase relații economice între Brazilia și Venezuela, ceea ce nu se poate decît răsfringe în mod pozitiv asupra dezvoltării popoarelor respective, ca și a climatului general de pe continent.

PRESA BRITANICĂ ANUNȚĂ O „SĂPTĂMINĂ CRI
TICĂ" • CE VA DECIDE CONFERINȚA T.U.C.Anglia este cuprinsă în aceste zile de un val de greve de o amploare fără precedent. Este vorba, după cum precizează ziarul „DAILY TELEGRAPH", de „o săp- tămină critică" în care protestul oamenilor muncii împotriva legislației de „înghețare" a salariilor va a- tinge punctul culminant.De la miezul nopții de luni spre marți a început greva generală de 24 de ore a celor peste 280 000 de funcționari publici — prima grevă din istoria țării a acestei categorii de salariați. Sint a- fectate toate instituțiile publice, inclusiv cele guvernamentale, ca și toate aeroporturile și porturile țării. Pretutindeni patrulează pichete de greviști, inclusiv în fața oficiilor șefului guvernului britanic. In grevă se află, de asemenea,

funcționarii englezi care lucrează în cadrul Pieței comune N.A.T.O.Marți dimineața început faza a douagrevei profesorilor din Londra, cursurile ci- torva sute de școli ur- mînd să fie întrerupte timp de trei zile.Pentru miezul nopții de marți spre miercuri era stabilit începutul grevei mecanicilor de locomotive, ceea ce va însemna practic paralizarea unor rețele importante de căi ferate. Pentru joi este anunțată greva celor 220 000 de muncitori din serviciile anexe ale spitalelor, precum și a muncitorilor din fabricile de automobile ale firmei Ford. Dacă tuturor acestora li se a- daugă cei 47 000 de lucrători din industria gazelor, aflați în grevă de aproape două săptămîni, atunci numărul oamenilor muncii angajați in acțiuni

greviste se va ridica zilele acestea la peste 750 000.„TIMES" scria că „mulți muncitori consideră că o grevă generală este aproape inevitabilă". De aceea este așteptată cu mult interes conferința extraordinară a Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.). organizație cu aproape zece milioane de membri, care va avea loc la 5 martie. Majoritatea liderilor T.U.C. înclină să creadă că, în perspectiva unei greve generale care ar putea determina ținerea de alegeri înainte de termen, vor fi acceptate unele concesii, în special în direcția subvenționării produselor a- limentare, pentru a se pune capăt creșterii accentuate a prețurilor acestora, care au stîr- nit vii nemulțumiri.
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